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4.1 ملحة عامة  

من  املمولة  للربامج  الفعالة  االإدارة  تتطلب 

USAID ما يلي:

حتقيق االأهداف املحددة اأو ما يزيد عنها 	•

تقدمي خدمات عالية امل�ضتوى لها اأثر اإيجابي  	•

ميكن قيا�ضه وحتديد حجمه

USAID تقدمي خدمة عالية امل�ضتوى لـ 	•

يف  عامة  مل�ضكلة  اال�ضتجابة  يف  دور  لعب  	•

البلد، من خالل تقدمي اخلدمات واإجراء االإحاالت 

املنا�ضبة وتبادل اخلربات والت�ضبيك والتعاون مع 

خدمات  وتاأ�ضي�س  الواقع  اأر�س  على  االآخرين 

�ضاملة عند اللزوم

االحتياجات  مع  تتاأقلم  مبتكرة  برامج  و�ضع  	•

املتغرية

قدرة  تبني  م�ضتدامة  ا�ضتجابات  خلق  	•

املجتمعات ومنفذي امل�ضاريع املحليني

اإنفاق االأموال بحكمة 	•

حفظ الوثائق الفنية واملالية بال�ضكل املالئم 	•

اإعداد وتقدمي التقارير يف االأوقات املنا�ضبة 	•

االلتزام باالأنظمة التي تن�س عليها االتفاقية  	•

التعاونية؛ 

واإعداد  م�ضداقية  وذات  فّعالة  منظمة  بناء  	•

طاقم موظفني وفريق م�رصوع قوي

فئتني  اإىل  االإدارة  مهام  الف�ضل  هذا  يق�ضم 
واالإدارة   )4.3( التنفيذية  االإدارة  وهما:  عامتني 

الفنية والرباجمية )4.4(. 

االأموال  طلب  على  التنفيذية  االإدارة  ت�ضتمل 
باأنظمة  وااللتزام   ،)4.3.1.1( واإدارتها  واإنفاقها 
ال�رصاء )4.3.2( واأنظمة املنحة  االأخرى، واالمتثال 

لبنود اتفاقيتكم )4.3.5(.

املراقبة  على  للربنامج  الفنية  االإدارة  ت�ضتمل 
املعلومات  وتبادل  والتعلم   )4.4.1( والتقييم 

)4.4.2( يف  منظمتكم وبني ال�رصكاء.

ي�ضري هذا الف�ضل اإىل بنود  اتفاقيتكم يف عدة 
االأحكام  حول  املعلومات  من  للمزيد  مواقع. 
املعيارية يف اتفاقيات USAID التعاونية، يرجى 

االطالع على امللحق II من هذا الدليل.

الأهداف

التي  التنفيذية  االإدارة  متطلبات  معرفة  	•

 ،USAID تن�س عليها االتفاقيات املمولة من
واإدارة  املالية  باالإدارة  يتعلق  فيما  خ�ضو�ضاً 

امل�ضرتيات واملمتلكات وال�ضفر.

درا�ضة اأ�ض�س اإدارة اأموال ووثائق املنحة مبا يف  	•
ذلك التعديالت على االتفاقية والتغيريات على 

املوازنة.

النتقال مبا�رشة اإىل:

االإدارة املالية
ال�رصاء
ال�ضفر

USAID ا�ضتخدام املمتلكات املمولة من
طلب اإجراء تعديالت على االتفاقية

التعاونية.
�ضري اإجراءات املراقبة والتقييم

التعلم وتبادل املعلومات
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للربنامج  الفنية  االإدارة  متطلبات  فهم  	•

واملمار�ضات الف�ضلى يف هذا املجال.

امل�ضطلحات والخت�ضارات الرئي�ضية

دعم  عن  املرتتبة  التكلفة  املحّملة:  التكلفة  	•
منحة اأو ت�ضيريها. 

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

فئة اخلدمة امل�رشح بها – ما مل يخ�ضع ال�ضفر  	•

تكلفة  تكون  اأن  يجب  حمددة،  ال�ضتثناءات 
رحالت ال�ضفر املمولة من احلكومة االأمريكية 

عادية )الدرجة ال�ضياحية اأو ما يعادلها(.

معدل  ال�رشف – املعدل الذي تنفقون به اأموال  	•

�ضهرياً عادة. املنحة على اأ�ضا�س دوري – 

التي  الطريقتني  اإحدى   – التعاونية  التفاقية  	•
تتبعهما احلكومة االأمريكية لتقدمي امل�ضاعدة. 
الطريقة  هذه  االأمريكية  احلكومة  ت�ضتخدم 
يف  جوهري  ب�ضكل  بالتدخل  ترغب  عندما 

امل�رصوع.

تكاليف  من  جزء   – التكاليف  يف  امل�ضاهمة  	•
تغطيه حكومة  ال  الذي  الربنامج  اأو  امل�رصوع 
�ضكل  على  يكون  وقد  املتحدة،  الواليات 

م�ضاهمات نقدية اأو عينية.

التكاليف املبا�رشة – ال�ضلع واخلدمات التي يتم  	•
�رصاوؤها بالتحديد ملنفعة م�رصوع واحد ب�ضكل 

ح�رصي ويتم حتميلها على ذلك امل�رصوع. 

بيانات  قاعدة   – امل�ضتبعدين  الأطراف  قائمة  	•

للح�ضول  املوؤهلة  غري  واملنظمات  باالأفراد 
اأخرى  وكالة  اأي  اأو   USAID من  اأمول  على 
متلقو  يتحمل  االأمريكية.  للحكومة  تابعة 
البيانات  قاعدة  ا�ضتعمال  م�ضوؤولية  املنح 

البائعني  من  للتحقق  االإنرتنت  على  املوجودة 
اأي  قبل  الطلبات  ومقدمي  وامل�ضت�ضارين 
http://www.( تعيني  قرار  اأو  �رصاء  عملية 

على  متوفرة  اأخرى  م�ضادر  هناك   .)epls.gov

بينها  من  االأهلية  من  للتحقق  االإنرتنت 
http://www.( القائمة املوحدة لالأمم املتحدة

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

التابعة  املعينني  املواطنني  وقائمة   ،)shtml

http://www.( االأمريكية  املالية  لوزارة 
ustreas.gov/offices/enforcement/ofac/

 .)/sdn

مالية   �ضنة  اي�ضا  ت�ضمى  ال�رشيبية-  ال�ضنة   	•
املالية  البيانات  حل�ضاب  م�ضتخدمة  فرتة 
واملنظمات  االأعمال  م�ضاريع  يف  ال�ضنوية 
ال�ضنة  نف�س  تكون  ال  قد  او  قد  االأخرى. 
التقوميية اأي من 1 كانون الثاين اإىل 31 كانون 
احلكومة  يف  املالية  ال�ضنة  تغطي  االأول. 
ت�رصين   1 من  تبداأ  �ضهر   12 فرتة  االأمريكية 
االأول وتنتهي يف 30 اأيلول من ال�ضنة التالية. 

 Fly قانون ال�ضفر على اخلطوط اجلوية الأمريكية  •

America Act- نظام مطبق على كل رحالت 

ال�ضفر املمولة من احلكومة االأمريكية يوجب 
ا�ضتخدام الناقالت اجلوية االأمريكية مع وجود 

بع�س اال�ضتثناءات. 

لـ  التابع  املالية  االإدارة  مكتب   –  )FMO( 	•
.USAID

امل�ضاريف النرثية – امل�ضاريف التي يتم حتملها  	•
واالإكراميات  املكافاآت  بدل  مثل  ال�ضفر  اأثناء 
ودورات  امل�ضبغة  ا�ضتخدام  اخلدمات،  مقابل 

املياه، الخ.

تتبعها  البيانات  يف  حمدد  عامل   - املوؤ�رش  	•
املنظمة ملراقبة �ضري عمل الربنامج. 
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الالزمة  التكاليف   - املبا�رشة  غري  التكاليف  	•

مل�رصوع  ن�ضبها  لكن ال ميكن  لتنفيذ م�رصوع 
اأو  الكهرباء  ذلك  على  االأمثلة  من  حمدد. 

املوظفني االإداريني امل�ضاندين.

النقدية  غري  املوارد   – العينية  امل�ضاهمة  	•
على  ت�ضتمل  قد  والتي  م�رصوع  اإىل  املقدمة 
املمتلكات.   اأو  املعدات  التطوعية،  اخلدمات 
من املمكن اأي�ضا اعتبارها جزء من امل�ضاهمة 

يف التكاليف.

ال�ضفر الدويل – اأي رحلة �ضفر بني بلدين. 	•

واالفراد  االأفراد  مواقع   – الرئي�ضيون  املوظفون  	•
امل�رصوع.  منا�ضب حمددة يف  ي�ضغلون  الذين 
الوظائف التي يطلق عليها "وظائف رئي�ضية" 
تعترب  التي  القيادية  الوظائف  عادة  تكون 

�رصورية لتطبيق امل�رصوع ككل بنجاح.

 )M&IE( الوجبات وامل�ضاريف النرثية 	•
   Meals and Incidentals Expenses– التكاليف 
مثل  ال�ضفر  رحلة  خالل  حتملها  يتم  التي 
تكاليف االإفطار، والغداء والع�ضاء واملكافاآت 
خدمات  وبدل  اخلدمات،  بدل  واالإكراميات 

امل�ضبغة ودورات املياه الخ. 

اتفاقية �ضعر التكلفة غري املبا�رشة املتفاو�ص عليه  	•
 NICRA” Negotiated Indirect Cost Rate”

�ضعر تتفاو�س عليه املنظمة   –  Agreement

مع USAID لتغطية التكاليف غري املبا�رصة. 
غري  التكاليف  عن  املعلومات  من  )للمزيد 
املبا�رصة واتفاقية NICRA يرجى االطالع على 
دليل املمار�ضات الف�ضلى ب�ضاأن التكاليف غري 
 Best Practices Guide for Indirect " املبا�رصة
http://www.usaid. املوقع  على   "Costing

gov/business/regulations/BestPractices.
.).pdf

الذي  املبلغ   – اللتزام  اأو  املخ�ض�ص  املبلغ  	•
هناك  لي�س  للم�رصوع.   USAID خ�ض�ضته 
�ضمانات باأن تعيد USAID اإىل متلقي املنحة 

اأي م�رصوفات تزيد عن مبلغ االلتزام.

بلد املن�ضاأ – املكان الذي مت فيه زراعة اأو �ضناعة  	•
ال�ضلعة.

الذي  للمبلغ  االأق�ضى  احلد   - اليومي  البدل  	•
ت�ضمح احلكومة االأمريكية برده اإىل الفرد عن 
والوجبات  االإقامة  نفقات  لتغطية  يوم  كل 
بالنيابة  ال�ضفر  رحالت  النرثية يف  وامل�ضاريف 

عن امل�رصوع.

مبلغ املنحة غري املنفق Pipeline – مبلغ االلتزام  	•

بعد،  اإنفاقه  يتم  ومل  للربنامج  املخ�ض�س 
ويتم ح�ضابه من خالل جمع كل االأموال التي 
مت اإنفاقها حتى تاريخه وطرح ذلك املبلغ من 
اإجمايل مبلغ االلتزام املخ�ض�س حتى تاريخه. 

دخل الربنامج – االأموال التي يك�ضبها الربنامج  	•
على  الدخل  يتولد  نف�ضه.  الربنامج  ملنفعة 
على  ر�ضوم  فر�س  خالل  من  املثال  �ضبيل 
اخلدمات اأو بيع �ضلع. ومن املمكن حتقيق الدخل 
اأي�ضا من خالل بيع معدات مت �رصاوؤها باأموال 
الربنامج ومل يعد هناك حاجة اإليها. مالحظة: 
املولدة  االأن�ضطة  عن  خمتلف  الربنامج  دخل 
للدخل والتي ميكن للم�ضتفيدين من الربنامج 

االحتفاظ مبوجبها باأي دخل يحققوه.

املواد املحظورة: ال�ضلع اأو اخلدمات التي ال ميكن  	•
�رصاوؤها باأموال من احلكومة االأمريكية حتت اأي 

ظرف.

التكلفة املعقولة – التكلفة العادية وال�رصورية  	•
اأداء  خالل  احلكيم  ال�ضخ�س  يتحملها  والتي 

اأعماله االعتيادية. 
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الأ�ضا�ضية  ال�ضلع  )اأو  لقيود  اخلا�ضعة  املواد  	•

ال  التي  اخلدمات  اأو  ال�ضلع  لقيود(-  اخلا�ضعة 
يجوز �رصاوؤها من دون اإذن خطي خا�س وم�ضبق. 

م�ضبقة  دفعة  طلب  منوذج   –  270-SF منوذج  	•

اأو  منحة  مبالغ  لطلب  ا�ضتخدامه  ويتم 
اتفاقية تعاونية. 

الفدرايل  املايل  التقرير  منوذج   -425-SF منوذج  	•

ويتم ا�ضتخدامه الإعداد التقارير املالية للمنح 
اأو االتفاقية التعاونية. 

النموذج -SF-1034 ق�ضيمة عامة للم�ضرتيات  	•
ويتم  ال�ضخ�ضية  غري  االأخرى  واخلدمات 
دفعات  وت�ضفية  اأموال  لطلب  ا�ضتخدامه 

م�ضبقة ملنحة اأو اتفاقية تعاونية.

التي  واخلدمات  ال�ضلع   – امل�ضرتكة  التكاليف  	•
للبائع  ت�ضتفيد منها عدة م�ضاريع وال ميكن 
عنها.  م�رصوع  لكل  م�ضتقلة  فاتورة  اإ�ضدار 
لهذا، يتم حتميل التكلفة على جميع امل�ضاريع 
امل�ضتفيدة بناًء على �ضيغة حمددة م�ضبقاً. 

تغيري املوازنة ب�ضكل كبري – نقل اأموال من فئة  	•
ال�ضقف  تتجاوز  بن�ضبة  املوازنة  اأخرى يف  اإىل 

.USAID الذي حددته

اأو  �ضلعة  �رصاء  يتم  الذي  املكان   – امل�ضدر  	•
خدمة منه بغ�س النظر عن بلد املن�ضاأ )البلد 
الذي �ضنع اأو زرع فيه(. وهو عادة املوقع الذي 

يتواجد فيه البائع.

التي  الفئات املعيارية   – املعيارية  املوازنة  فئات  	•

وعلى  املتحدة  الواليات  حكومة  تقرتحها 
ومن  ا�ضتعمالها  الفرعيني  املتلقيني  جميع 
وال�ضفر/  العينية،  واملزايا  املوظفني،  بينها: 
واللوازم،  واملعدات،  وامل�ضت�ضارين،  املوا�ضالت، 
الفرعيون(،  )املتعاقدون  التعاقدية  واخلدمات 

اأحيانا  ا�ضتبدالها  )يتم  الربنامج  وتكاليف 
"بتكاليف االإن�ضاء"(، وتكاليف اأو نفقات اأخرى 

ـ والتكاليف غري املبا�رصة. 

به  حتتفظ  الذي  احلق   – اجلوهري  التدخل  	•
مداخالت  عمل  املتحدة يف  الواليات  حكومة 
اتفاقية  اأي م�رصوع م�ضاعدة ممول مبوجب  يف 
القدرة  عادة على  احلق  ي�ضتمل هذا  تعاونية. 
واملوازنات،  العمل،  املوافقة على خطط  على 
املراقبة  وخطط  الرئي�ضيني،  واملوظفني 
والتقييم، واملتلقيني الفرعيني. حتدد االتفاقية 

التعاونية جماالت التدخل اجلوهري.

التكلفة  اإجمايل   – املقدرة  التكلفة  اإجمايل  	•
االتفاقية  يف  الواردة  للم�رصوع  املتوقعة 

التعاونية للمنظمة. 

4.2 البداية 

اأكرث اجلوانب الفريدة يف املنهجية التي تتبعها 
USAID للعمل مع ال�رصكاء هي منح املنظمات 

واملتلقيني  براجمهم  واإدارة  ت�ضميم  يف  احلرية 
ب�ضكل  اال�ضتجابة  الوقت  نف�س  ويف  الفرعيني 
مرتابط ومتنا�ضق مع اأي م�ضاألة. لهذا ال�ضبب، 
التعاونية  االتفاقية  عموماً   USAID ت�ضتخدم 
)التي  التمويل بدالً من ا�ضتخدام العقود  ملنح 
اأو  امل�رصوع(  بتوجيه  خاللها  من   USAID تقوم 

املنح )التي ال تتدخل USAID مبوجبها كثرياً(.

التدخل   USAID لـ  التعاونية  االتفاقية  تتيح 
http://www.( ب�ضورة جوهرية يف م�رصوعكم 

 ،)usaid.gov/policy/ads/300/303.pdf

االإغالقالتطبيقمرحلة البدايةمرحلةتقدمي 
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خطط  على  املوافقة  يف  احلق  لها  اأّن  اأي 
التطبيق )خطط العمل(، واملوازنات، واملوظفني 
الرئي�ضيني، وخطط املراقبة والتقييم، واملتلقني 
الفرعيني. ت�ضعى USAID من خالل االحتفاظ 
مرتبطاً  برناجمكم  بقاء  �ضمان  اإىل  احلق  بهذا 
وحلكومة   USAID ل  االإ�ضرتاتيجية  باالأهداف 
ت�ضمح  نف�ضه  الوقت  ويف  امل�ضيفة،  الدولة 
باالبتكار،  ملنظمتكم  التعاونية  االتفاقيات 
ت�ضميم  �ضالحية  للمنظمة  تعطي  فعندما 
�رصاكاتها  وتكوين  بها  اخلا�س  التطبيق  منوذج 
الثقافة  تالئم  التي  ا�ضرتاتيجياتها  وتبني 
وال�ضياق العام، فهي بذلك متنحها اال�ضتقاللية 
يف تنفيذ امل�ضاريع وتقدمي خدمات عالية اجلودة 

للم�ضتفيدين. 

تعد امل�ضاءلة �رصورية لبقاء منظمتكم بحالة 
يجب  اأنه  اأي  فّعال،  برناجمها  كما جتعل  جيدة 
قيم  مع  يتوافق  مبا  الت�رصف  اجلميع  على 
اتباع  وجتنب  ر�ضالتها  لتحقيق  وذلك  املنظمة 
طرق خمت�رصة قد تلحق ال�رصر باأهداف املنظمة.

باالإ�ضافة اإىل ذلك، فاإن اإدارة الربنامج املمول من 
تطبيق  بني  توازن  حتقيق  يف  تتلخ�س   USAID

التحديات  يتجاوب بطريقة مبدعة مع  برنامج 
املحلية ويلبي احتياجات امل�ضتفيدين واملجتمع، 
حكومة  توقعات  مع  الوقت  نف�س  يف  ويتوافق 
منفذي  مع  روابط  وين�ضئ  امل�ضيفة  الدولة 

امل�ضاريع االآخرين وامل�ضتهدفني واملعنيني. 

واإدارة  توازن  حتقيق  طريقة  الوحدة  هذه  تتناول 
لالتفاقية التعاونية. عند  الربنامج بنجاح وفقاً 
معرفة وفهم ما ميكن وما ال ميكن ملنظمتكم 
القيام به باملنحة �ضتتمكنوا من زيادة كفاءته 

والتاأثري ب�ضكل اإيجابي على حياة امل�ضتفيدين. 

4.2.1 خم�ص ن�ضائح ل�ضمان اللتزام

امل�ضاعدة  على  واح�ضلوا  االتفاقية  1. افهموا 
عند احلاجة.

التفا�ضيل.  اتفاقيتكم على الكثري من   حتتوي 
اقروؤوها وتاأكدوا من فهمكم لها واأّن جمل�س 
على  االإداري  الفريق  واأع�ضاء  لديكم  االإدارة 
دراية ببنود االتفاقية املتعلقة بهم بالتحديد. 

تلبية  اأو  فهم  يف  امل�ضاعدة  اإىل  احتجتم  اإذا   
امل�ضاعدة.  اطلبوا   ، اتفاقيتكم  متطلبات  
االتفاقية  ل�ضابط  الفني  املمثل  باإمكان 
)AOTR( اأو �ضابط االتفاقية )AO( امل�ضاعدة 
عند  باإمكانكم  االأ�ضئلة.  على  االإجابة  يف 
تعيني  اأو  الفنية  امل�ضاعدة  طلب  ال�رصورة 
م�ضت�ضار لو�ضع عمليات واأنظمة اإدارية تلبي 
البنود  )لالطالع على �رصح  املنحة.  متطلبات 

 ).II العامة يف االتفاقية، راجعوا امللحق

2. حّدثوا وثائق اتفاقيتكم با�ضتمرار
  قد تطراأ تغيريات خالل مدة املنحة توؤثر على 
التغيريات  بينها  من  االأ�ضلية  االتفاقية  بنود 
على التمويل، واالأهداف، والتغطية اجلغرافية، 
واملوظفني الرئي�ضيني. تاأكدوا من احل�ضول على 
املوافقات امل�ضبقة املنا�ضبة وتوثيق التغيريات 
دائما جاهزة. حتى لو كانت  واجعلوها  خطياً 
ل�ضابط  الفني  باملمثل  جيدة  عالقتكم 
االتفاقية، �ضيكون هناك على االأرجح تغيريات 
على املوظفني خالل مدة املنحة )داخل املنظمة 
اإبقاء  ال�رصوري  من  اأي�ضا(،   USAID ويف 
والتغيريات  القرارات  بكل  املتعلقة  وثائقكم 
جيد.  ب�ضكل  املنحة منظمة  على  توؤثر  التي 
مع  اخلطية  املرا�ضالت  كل  على  حافظوا 
ل�ضابط  الفني  واملمثل  االتفاقية  �ضابط 
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االتفاقية منظمة بعناية يف ملفات خا�ضة 
بحيث  املو�ضوع،  اأو  و/  التاريخ  ح�ضب  وذلك 
يكون هناك �ضجل موؤ�ض�ضي عن االتفاقيات 
والقرارات يكون با�ضتطاعة املوظفني الرجوع 
اإليه خالل مدة املنحة. من املف�ضل االحتفاظ 

بن�ضخ احتياطية عن الوثائق يف موقع اآخر. 

3. اعرفوا نطاق املرونة.

   لتعزيز االإبداع ومنحكم القدرة على التجاوب 
تنفيذ  جماالت  جمال/  يف  التغيريات  مع 
الإدارة  املرونة  بع�س  لكم  تتوفر  الربنامج، 
يف  للمرونة  حدود  هناك  ولكن،  منحتكم. 
واملوظفني،  واملوازنة  الربنامج  على  التغيريات 

وال�رصاكات.
اإذن  على  احل�ضول  اأحياناً  عليكم  �ضيتعني   
اأو  االتفاقية  ل�ضابط  الفني  املمثل  من 
كما  التغيريات،  اإجراء  قبل  االتفاقية  �ضابط 
جتاوزها  ميكن  ال  حدوداً  اأحياناً  هناك  �ضيكون 
معرفة  يف  الف�ضل  هذا  �ضي�ضاعدكم  اأبداً. 
مع  التاأقلم معها  من  لتتمكنوا  احلدود  هذه 
باأحكام  ملتزمني  نف�ضه  الوقت  يف  بقائكم 

اتفاقية املنحة.

4. على املتلقني الفرعيني اأي�ضاً االلتزام باالأنظمة
   يتوىل املتلقون الرئي�ضيون امل�ضوؤولية عن اإبقاء 
منظمتهم ملتزمة وعليهم اأي�ضاً التاأكد من 
التزام املتلقيني الفرعيني. عليكم العمل مع 
املتلقيني الفرعيني للتاأكد من فهمهم ملا هو 
مطلوب منهم وا�ضتغالل هذه الفر�ضة لبناء 

قدرتهم اأي�ضاً.

5. ال تن�ضوا امل�ضتفيدين
متطلبات  بكل  االلتزام  حماولتكم  اأثناء 
االأ�ضا�ضي  الغر�س  تن�ضوا  ال  منحتكم، 

للمنحة، وهّي: م�ضاعدة امل�ضتفيدين منها.

4.2.2. منوذج التطبيق اخلا�ص بكم 

ت�ضتخدمونه  الذي  النموذج  يجمع  اأن  يجب 
لتنفيذ الربنامج ما بني االإدارة التنفيذية والفنية 
اإدارة  ت�ضكل  النتائج.  لتحقيق  وذلك  للربنامج 
اليومي  العمل  اأ�ضا�س  بكفاءة  التنفيذ  منوذج 

ملدير الربنامج. 

بالرغم من اأن منوذج التنفيذ يختلف من منظمة 
اإىل اأخرى اإال اأن منوذجكم يجب اأن يحتوي على 

ثالثة عوامل رئي�ضية )مبينة يف ال�ضكل 15(:

اأو من خالل  العمل الذي تقومون به مبا�رصة  	•
املتلقني الفرعيني )اأن�ضطة حمددة يف مناطق 

جغرافية معينة(

املدخالت  من  وغريها  )املوارد  اإجنازه  متطلبات  	•

االأخرى(؛  

املخرجات املتوقعة )النتائج و االأهداف( 	•
باأن�ضطة  مبا�رصة  الثالث  العوامل  هذه  تت�ضل 
توؤثر  فقد  وخمرجاتها.  ومواردها  عملكم  خطة 
على  املثال،  �ضبيل  على  املوازنة،  يف  التغيريات 
قدرتكم على حتقيق املخرجات اأو تتطلب منكم 

تعديل اأن�ضطتكم. 

ال�ضكل 15 – العنا�رش الرئي�ضية يف منوذج التطبيق

املوارد

الأن�ضطةاملخرجات
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يجب عليكم وعلى فريقكم خالل مدة الربنامج 
تطوير النموذج با�ضتمرار. بحيث جترون تعديالت 
�ضتتعرفون  ما  مع  يتما�ضى  مبا  اأن�ضطتم  على 
والتجارب  الر�ضمية  التقييمات  من  عليه 
اليومية وقد تتو�ضلوا اإىل اكت�ضاف طرق اأف�ضل 
اأكرب  عدد  اإىل  خدماتكم  الإي�ضال  تكلفة  واأقل 

من االأ�ضخا�س.

4.3 الإدارة التنفيذية

تتيح املهام املرتبطة باالإدارة التنفيذية للربنامج 
ببنود  وااللتزام  ب�ضال�ضة  قدماً  للم�ضي  املجال 
عدة  على  ت�ضتمل  التي  االتفاقية  و�رصوط 

وظائف روتينية مثل:

االإدارة املالية )4.3.1( 	•

تعديالت املوازنة )4.3.1.5( 	•

ال�رصاء )4.3.2( 	•

ال�ضفر )4.3.3( 	•

اإدارة املمتلكات )4.3.4( 	•

التعديالت على االتفاقية )4.3.5( 	•

4.3.1 الإدارة املالية

4.3.1.1 طلب اأموال من USAID واإنفاقها

املنح  ملتلقي  املالية  املبالغ   USAID ت�رصف 
يجوز  املدفوعة.  النفقات  مقابل  او  اما مقدما 
للعديد من املتلقني طلب احل�ضول على دفعات 
ا�ضرتداد  طلب  اأي�ضا  لهم  ويجوز  م�ضبقة 
اموالهم  ا�ضتعملوا  اذا  املدفوعة  النفقات 

اخلا�ضة لتغطية م�ضاريف امل�رصوع.

دفعات  طلب  مبدئيا  باإمكانكم  يكون  قد 

يجب  مرة.  كل  يف  واحد   ل�ضهر  م�ضبقة 
الذي  للمبلغ  خم�ض�س  طلب  كل  يكون  اأن 
تتوقعون اإنفاقه خالل فرتة الثالثني يوم القادمة. 
اإ�ضافية  احتجازاأموال  او  طلب  لكم  يجوز  ال 
"طارئة"، ولكن اإذا مت تاأجيل عملية �رصاء خمطط 

لها، فباإمكانكم تدوير االأموال اخلا�ضة بعملية 
ال�رصاء هذه اإىل ال�ضهر التايل. اإذا مت اإلغاء ن�ضاط 
على  له  املخ�ض�ضة  االأموال  اإنفاق  باإمكانكم 

ن�ضاط اآخر يف خطة العمل املعتمدة.

يف  املحدد  النموذج  بتعبئة  االأموال  طلب  يتم 
-SF( االتفاقية التعاونية: اإما النموذج املعياري
ا�ضرتداد  اأو طلب  دفعة م�ضبقة  طلب   –  )270
 )1034-SF( املعياري  النموذج  اأو   – نفقات 
غري  واخلدمات  للم�ضرتيات  عامة  ق�ضيمة   –

وت�ضليمه  النموذج  تعبئة  يجب  ال�ضخ�ضية. 
 .USAID يف   )FMO( املالية  االإدارة  مكتب  اإىل 
اإذا كان لديكم عدة منح من USAID عليكم 

تعبئة منوذج م�ضتقل لكل منحة.
 

وت�ضليمه  النموذج  تعبئة  عليكم  عام،  ب�ضكل 
ال�ضهر  من  اأق�ضى  كحد  واحدا  اأ�ضبوع  قبل 
الذي حتتاجون فيه االأموالويكون من املتوقع عادة 

يف هذا اجلزء:

طــلب واإنفــاق اأمــوال من احلكومـــة 
االمريكية

SF-270 كيفية تعبئة منوذج
SF-1034 كيفية تعبئة منوذج

مراقبة اأموال املنحة غري املنفقة ومعدل 
ال�رصف

اإعادة ت�ضكيل املوازنة

تخ�ضي�س التكاليف امل�ضرتكة للم�رصوع
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من  اأ�ضبوعني  اأو  اأ�ضبوع  خالل  االأموال  ا�ضتالم 
ت�ضليم النموذج. 

مع مرور الوقت واإثبات كفاءتكم باإنفاق االأموال  
تتاأخرون  اأو  واأنكم ال تت�رصعون  التي طلبتموها 
يف اإنفاقها، قد تتمكنون من طلب دفعات على 
الفني  املمثل  �ضيقرر  /ربعي.  ف�ضلي  اأ�ضا�س 
ذلك  املالية  االإدارة  ومكتب  االتفاقية  ل�ضابط 
عند مراجعة البيانات الواردة يف تقاريركم املالية 
SF- 425، ومنوذج طلب-SF الفدرالية الف�ضلية
270 اأو SF-1034 حل�ضاب مبلغ املنحة غري املنفق 

"Pipeline" ومعدل ال�رصف. 

تقدير مبلغ الدفعات امل�ضبقة

عند تقدير مبلغ الدفعة امل�ضبقة التي تطلبونها، 
ال تقوموا فقط بتق�ضيم املوازنة ال�ضنوية على 
12 �ضهر؛ بل عليكم ح�ضاب املبلغ الذي تعتقدون 
بالتحديد اأنكم �ضتنفقوه خالل ال�ضهر القادم 
وذلك بناًء على خطة العمل املعتمدة وجداول 
التنفيذ التف�ضيلية. باإمكانكم تق�ضيم بع�س 
االأ�ضهر  جميع  على  بالت�ضاوي  املوازنة  عنا�رص 
)كالرواتب على �ضبيل املثال(، ولكن هناك بع�س 
النفقات التي قد تتم مبجملها يف �ضهر واحد 
بداية  )عند  اال�ضتهالكية  غري  املعدات  ك�رصاء 
امل�رصوع على �ضبيل املثال(. خذوا بعني االعتبار 
االأموال املتوفرة لديكم حالياً وتاأكدوا من املبالغ 
املتلقني  لدى  متوفرة  تكون  قد  التي  املتبقية 

الفرعيني قبل تقدمي اأي طلب.

الربنامج مع متلقني فرعيني  تنفذون  اإذا كنتم 
)الأغرا�س الدفعات امل�ضبقة ن�ضري اإليهم مبتلقي 
املنح الفرعيني(، عليكم العمل معاً الإدارة طلبات 
التمويل وعمليات االإنفاق حتى ال تنفذ االموال 

لدى اأي طرف باكراً. يف �ضبيل ذلك، اطلبوا من 
املتلقني الفرعيني تقدمي تقديرات التمويل على 
)عند  ف�ضلي  اأ�ضا�س  على  اأو  �ضهري  اأ�ضا�س 
خطط  على  بناًء  وذلك  ذلك(  على  املوافقة 
التف�ضيلية.  التنفيذ  وجداول  املعتمدة  العمل 
قد ترغبوا اأي�ضاً با�ضتحداث عملية مع املتلقيني 
النفقات  وا�ضرتداد  امل�ضبقة  للدفعات  الفرعيني 

.USAID م�ضابهة للعملية التي تتبعوها مع

SF-270 4.3.1.2 كيفية تعبئة النموذج

حتتوي ال�ضفحات التالية على تو�ضيح لكيفية 
تعبئة منوذج SF 270 لطلب دفعات م�ضبقة اأو 
ا�ضرتداد نفقات من USAID. الهدف لي�س جعل 
هذه اخلطوات بديالً لتعليمات USAID املوجودة 
على االإنرتنت اأو االإر�ضادات التي يقدمها مكتب 
االأ�ضئلة  بع�س  على  االإجابة  بل  املالية،  االإدارة 

التي قد يثريها من ميالأ النموذج للمرة االأوىل.

اخلطوة االأوىل هي تنزيل منوذج SF 270 ب�ضيغة 
http://www.whitehouse. املوقع  من   PDF

.pdf.gov/omb/grants/sf270

كاحل�ضاب  النماذج  ميزات  بع�س  ال�ضتغالل 
لديكم   يتوفر  اأنه  من  تاأكدوا  االأوتوماتيكي 
 Adobe ريدر  "اأدوبي  برنامج  من  ن�ضخة  اأحدث 
من  جماناً  تنزيله  ميكنكم  والذي   "®Reader

http://www.adobe.com/products/ املوقع 
 .html.acrobat/readstep2

يتاألف النموذج من �ضفحتني. حتتوي ال�ضفحة 
اجلزء العلوي  اأجزاء رئي�ضية –  االأوىل على ثالثة 
وطلبكم؛  منحتكم  عن  ملعلومات  خم�ض�س 
الدفعة  فيه ح�ضاب  الذي ميكنكم  الثاين  اجلزء 
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امل�ضبقة اأو مبلغ النفقات التي تريدون ا�ضرتدادها؛ 
لطلب  فقط  ال�ضفلي  اجلزء  ا�ضتخدام  ويتم 
الدفعات امل�ضبقة. حتتوي ال�ضفحة الثانية على 

تعليمات ومكان خم�ض�س للتوقيع.

اجلزء العلوي

مبا�رص  العلوي  اجلزء  اأغلب  اأن  من  بالرغم 
التي  الن�ضائح  بع�س  يلي  فيما  ولكن  ووا�ضح 
الرئي�ضية  ال�ضناديق  لتعبئة  �ضت�ضاعدكم 

)راجعوا ال�ضكل 16(.

عليكم  العلوي،  اجلزء  تعبئة  من  االنتهاء  بعد 

ال�ضندوق a(1( - نوع الدفعة املطلوبة �ضتكون 
لنفقات.  ا�ضرتداد  اأو  م�ضبقة  دفعة  اإما 
عن  م�ضبقة  دفعة  عام  ب�ضكل  �ضتطلبون 
ا�ضرتداد  طلب  يتم  ال�ضهرية.  االأق�ضاط 
النفقات فقط عندما تنفقون مالكم اخلا�س 
على اأ�ضياء يف موازنة خطة العمل املعتمدة 

وتطلبون ا�ضرتداد هذه االأموال.
ال�ضندوق b(1( - عليكم دائما اختيار "الدفعة 
االأخرى  الطلبات  كل  عن  وذلك  اجلزئية" 

با�ضتثناء الطلب يف نهاية املنحة.
ال�ضندوق 2- يعتمد اأ�ضا�س الطلب على نوع 

نظام املحا�ضبة الذي ت�ضتخدمه.

حتديد ما اإذا كنتم بحاجة اإىل تعبئة اجلزء الذي 
يقع يف املنت�ضف املخ�ض�س للح�ضاب الكامل 
املب�ّضط  باحل�ضاب  املتعلق  ال�ضفلي  اجلزء  اأو 

للدفعات امل�ضبقة. 
قوموا بتعبئة اجلزء املخ�ض�س للح�ضاب الكامل 
للدفعات امل�ضبقة وا�ضرتداد النفقات اأو اإذا كان 
لديكم اأي دخل من برنامج )راجعوا ال�ضكل 17(.

اإذا مل يكن الطلب يتعلق با�ضرتداد نفقات ومل 
يكن لديكم دخل من برنامج انتقلوا مبا�رصة اإىل 
فقط  امل�ضبقة  للدفعات  املخ�ض�س  النموذج 

واملو�ضح اأدناه.

ADVANCE

FINAL PARTIAL

CASH

ACCRUAL

Advances required by
month, when requested
by Federal grantor
agency for use in making
prescheduled advances

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

هذا  يغطيها  التي  "الفرتة   -  8 ال�ضندوق 
واحد  ميالدي  �ضهر  تكون  اأن  يجب  الطلب" 
)على �ضبيل املثال: من 1 كانون الثاين، 2010 
يوعز  مل  ما   )2010 الثاين  كانون   31 حتى 
بخالف   FMO املالية  االإدارة  مكتب  اإليكم 

ذلك(.  

1a

1b
 2

 8

SF-270 ال�ضكل 16- اجلزء العلوي من منوذج
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اجلزء املخ�ض�ص للح�ضاب

للح�ضاب  املخ�ض�س  الرئي�ضي  اجلزء  ي�ضتمل 
)اأ�ضطر معنونة من a- j، مبينة يف ال�ضكل 17( 
على ثالثة اأعمدة يف اجلزء العلوي )a-c( وعمود 
للمبلغ االإجمايل. قوموا بتعبئة طلب احل�ضول 
كنتم  اإذا  فقط  االأعمدة  هذه  يف  اأموال  على 
قد ف�ضلتم تكاليف املقر الرئي�ضي، اأو املتلقي 
ال�ضنوية املعتمدة  املوازنة  البلد يف  اأو  الفرعي، 
الفني  املمثل  ي�ضاعد  هذا  الطريقة.  بهذه 
ل�ضابط االتفاقية يف تتبع طلباتكم ونفقاتكم 
ح�ضب املوازنة، اإال اأن مكتب االإدارة املالية عموما 
ال يلزمكم بذلك. اإذا كانت موازنتكم مق�ضمة 
الفني  املمثل  فا�ضاألوا  اأكرث من ثالث فئات  اإىل 
فائدة  االأكرث  الت�ضنيف  االتفاقية عن  ل�ضابط 

بالن�ضبة اليهم. 

التاريخ  هذا  حتى  الربنامج  نفقات  a.اإجمايل 
)ال�ضف a(: كل نفقات برناجمكم مبا يف ذلك 
بداية  منذ  التكاليف  يف  امل�ضاهمة  حجم 
فرتة الطلب. اأي مبعنى اآخر، اإذا كان طلبكم 
عن الفرتة من 1 اإىل 31 كانون الثاين 2009، 
عليكم ذكر اإجمايل النفقات اعتباراً من 31 

كانون االأول 2008.

يك�ضبها  التي  االأموال   – الربنامج  دخل 
يتولد  نف�ضه.  الربنامج  ملنفعة  الربنامج 
فر�س  خالل  من  املثال  �ضبيل  على  الدخل 
ر�ضوم على اخلدمات اأو بيع �ضلع اأ�ضا�ضية، 
ومن املمكن حتقيق الدخل اأي�ضا من خالل 
بيع معدات مت �رصاوؤها باأموال الربنامج ومل 

يعد هناك حاجة اإليها. 

عن  الربنامج  دخل  يختلف  مالحظة:  
ميكن  والتي  للدخل  املولدة  االأن�ضطة 
االحتفاظ  الربنامج  من  للم�ضتفيدين 

مبوجبها باأي دخل يحققونه

b.ناق�ص: دخل الربنامج الرتاكمي )ال�ضف b( : اإذا 
عليكم  دخل  اأي  حقق  قد  برناجمكم  كان 

ذكره هنا.
c.�ضايف نفقات الربنامج )ال�ضف a ناق�ص ال�ضف 

.)b
d.النفقات النقدية املقدرة لفرتة الدفعة امل�ضبقة: 
ما املبلغ الذي �ضتحتاجونه يف فرتة الدفعة 

 a

 a

 b  c

 b
 c

 d
 e

 f
 g

 h
 i

 j

SF-270 ال�ضكل 17- اجلزء املخ�ض�ص للح�ضاب يف منوذج
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امل�ضبقة )يف املثال 1-31 كانون الثاين 2009( 
امل�ضاهمة  ذلك  )مبا يف  الالزم  التمويل  وكل 
يف التكاليف(، بغ�س النظر عن اأي نقد يف 

ال�ضندوق مت تدويره.
املبلغ  كل   :)d و    cال�ضفني )جمموع  e.الإجمايل 
التاريخ  هذا  اأنفقته منظمتكم حتى  الذي 
حتى  اإنفاقه  تتوقعون  الذي  اإىل  باالإ�ضافة 

نهاية فرتة الدفعة امل�ضبقة.  
من  لي�ص  الذي   e ال�ضطر  يف  املبلغ  من  f.اجلزء 
ال�ضابقة  امل�ضاهمات  كل  الفدرالية:  الأموال 
يف التكاليف باالإ�ضافة اإىل كل امل�ضاهمات 
لتقدميها  تخططون  التي  التكاليف  يف 
غري  كنتم  )اإذا  امل�ضبقة.  الدفعة  فرتة  خالل 
التي  التكاليف  امل�ضاهمة يف  متاأكدين من 
�ضت�ضتطيعون االلتزام بها خالل فرتة الدفعة 
امل�ضبقة. ال باأ�س من كتابة US$0 يف منوذج 
املالئم  بال�ضكل  تربرون  اأنكم  SF-270 طاملا 

امل�ضاهمة الفعلية يف التكاليف الواردة يف 
منوذج SF-425 الالحق.

اإىل  والعائد   e ال�ضطر  املذكور يف  املبلغ  g.اجلزء من 
الذي  االإجمايل  املبلغ  اأموال فدرالية: هذا هو 

الدفعات امل�ضبقة فقط

البديلة  باحل�ضابات  املتعلق  اجلزء  لتعبئة 
املبلغ  امل�ضبقة فقط قوموا بح�ضاب  للدفعات 
الذي حتتاجونه لل�ضهر القادم واأنق�ضوا منه اأي 
USAID وتبقت لديكم  مبالغ غري منفقة من 
من الدفعة امل�ضبقة التي تلقيتوها يف ال�ضابق 
الفرتة.  عن  تطلبونه  الذي  املبلغ  اإىل  للتو�ضل 
خالل الفرتة ال�ضابقة، اإذا كنتم قد اأنفقتم مبلغ 
فقد  الفرتة  تلك  يف  امل�ضبقة  الدفعة  يتجاوز 
يظهر الرقم يف اخلانة املخ�ض�ضة لالأموال غري 

املنفقة بال�ضالب. 

هذا  حتى  للم�رصوع   USAID من  طلبتوه 
املطلوبة  االأموال  على  وي�ضتمل  التاريخ 
لفرتة الدفعة امل�ضبقة. يراجع مكتب االإدارة 
يطابق  اأنه  من  للتاأكد  الرقم  هذا  املالية 
االأخري.   SF-270 النموذج  يف  املذكور  املبلغ 
من املمكن التحقق من ذلك من خالل جمع 

.i و h ال�ضطرين
ال�ضابق:  يف  طلبها  مت  التي  الفدرالية  h.املبالغ 
اإجمايل كل املبالغ التي طلبتوها حتى االآن 

.USAID من
i.املبلغ الفدرايل املطلوب حاليا )ال�ضطر g ناق�ص 
جمموع  هي  النتيجة  �ضتكون   :)h ال�ضطر 
املبالغ التي حتتاجونها من  USAIDلل�ضهر 
اأي مبالغ غري  ناق�س  الطلب(،  )فرتة  القادم 

منفقة من USAID متوفرة لديكم.
j.الدفعات امل�ضبقة املطلوبة �ضهرياً: ا�ضتخدموا 
ال�ضطر االأخري فقط يف احلاالت التي تطلبون 
ولكن  ف�ضلي  اأ�ضا�س  على  اأموال  فيها 

ت�ضتلمونها على اأ�ضا�س اأق�ضاط �ضهرية. 

ا�ضرتداد النفقات

تكاليف  ال�ضرتداد   270-SF منوذج  تعبئة  عند 
عملكم  خطة  موازنة  يف  مدرجة  م�ضرتيات 
املعتمدة، هناك ب�ضعة اأمور عليكم القيام بها 

ب�ضكل خمتلف.  
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ال�ضندوق 8: الفرتة التي يغطيها هذا الطلب: 
يجب اأن يغطي الفرتة التي تطلبون ا�ضرتداد 

اأموال منفقة فيها.
Formatting must be the same

D

 8  8

SF-270 ال�ضكل 18- طلب ا�ضرتداد نفقات على النموذج

ال�ضف D- النفقات النقدية املتوقعة يف فرتة 
الدفعة املقدمة: يجب اأن يكون املبلغ املذكور 
دفعة  هنا  تطلبون  ال  الأنكم   ،0$US هو  هنا 
م�ضبقة. اإذا كنتم بحاجة اإىل دفعة م�ضبقة 
اأخرى  مناذج  ملء  عليكم  نفقات  وا�ضرتداد 

منف�ضلة. 



www.ngoconnect.net 108

4

مج
ربنا

 ال
ية

دا
ب

 SF-270 ت�ضليم منوذج

االأوىل،  ال�ضفحة  تعبئة  من  االنتهاء  مبجرد 
لديها  اأخرى  جهة  اأو  امل�رصوع  مدير  من  اطلبوا 
التوقيع  منظمتكم  يف  الت�ضديق  �ضالحية 
عليها.  التاريخ  وكتابة  الثانية  ال�ضفحة  على 
واإر�ضال  النموذج  بت�ضوير  قوموا  ذلك  بعد 
اإىل مكتب  االإلكرتوين  بالربيد  امل�ضورة  الن�ضخة 
 ei@usaid.gov على العنوان FMO االإدارة املالية
واأ�ضيفوا اإىل قائمة م�ضتلمي الربيد االإلكرتوين 
املمثل الفني ل�ضابط االتفاقية. احتفظوا دائما 
االأ�ضل  باإر�ضال  وقوموا  ملفكم  يف  بن�ضخة 
بالربيد اإىل مكتب االإدارة املالية. اإذا مل تتلقوا ردا 
من مكتب االإدارة املالية خالل 10 اأيام، عليكم 

متابعة امل�ضاألة.  
 

  SF-1034 4.3.1.3 كيفية تعبئة النموذج

-SF النموذج  ت�ضتخدم  منظمتكم  كانت  اإذا 
م�ضبقة  دفعات  وت�ضفية  اأموال  لطلب   1034
من USAID، عليكم اتباع اخلطوات املبينة اأدناه. 
كما هو احلال بالن�ضبة الإر�ضادات تعبئة النموذج 
الن�ضائح  هذه  حتل  اأن  لي�س  فالهدف   270-SF

الواردة  االأمريكية  احلكومة  تعليمات  حمل 
املالية  االإدارة  مكتب  اإر�ضادات  اأو  االإنرتنت  على 
اأ�ضئلة  على  االإجابة  اإىل  تهدف  ولكنها   FMO

م�ضتخدمي منوذج SF-1034 للمرة االأوىل. 

م�ضبقة  دفعة  على  احل�ضول  طلب  لتقدمي 
عليكم تعبئة ثالث مناذج SF-1034 لطلب ثالث 
القادم  ال�ضنة  ربع  فرتة  عن  منف�ضلة  دفعات 
)منوذج واحد لكل �ضهر- دفعة م�ضبقة مدورة 
لثالث اأ�ضهر(. يجب ت�ضليم كل النماذج الثالثة 
مت  �ضنة.  ربع  كل  بداية  من  ايام عمل   10 قبل 
منظمتكم  لتحافظ  النموذج  هذا  ت�ضميم 

على تدفق نقدي موحد. للبدء بتعبئة الطلب، 
عليكم التاأ�ضري يف اأعلى منوذج SF-1034 للداللة 

على "طلب دفعة م�ضبقة".

�ضهر  كل  نهاية  من  يوم   15 خالل  عليكم 
الدفعة  لت�ضفية  اآخر   SF-1034 منوذج  ت�ضليم 
دفعة  "ت�ضفية  بعبارة  والتاأ�ضري عليه  امل�ضبقة 
م�ضبقة"، وذلك لتحديد مبلغ التمويل )اإن وجد( 
الذي اأنفقته منظمتكم من الدفعة امل�ضبقة 
التي ا�ضتلمتها عن ذلك ال�ضهر. مبا اأنه ال ميكن 
يقدم  حتى  جديدة  م�ضبقة  دفعات  اإ�ضدار 
املتلقي منوذج الت�ضفية هذا، يجب ت�ضليمه يف 

الوقت املنا�ضب �ضهريا. 

واحدة  �ضفحة  من   SF-1034 منوذج  يتاألف 
وعليكم فقط تعبئة اجلزء العلوي منها )راجعوا 
النموذج  باقي  بتعبئة  تقوموا  ال   .)19 ال�ضكل 
الوكالة  �ضتقوم  حيث  فيه  االأخرى  والفراغات 

املمولة بذلك. 
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رقم الق�ضيمة – ابدوؤوا من الرقم 1 وثم �ضريوا  	•
ح�ضب الت�ضل�ضل بعد ذلك بحيث يتغري الرقم 
النموذج.  بتعبئة  فيها  تقومون  مرة  كل  يف 
مالحظة: اكتبوا كلمة "نهائية" اإذا كانت هذه 

اآخر ق�ضيمة.اآخر ق�ضيمة.
الأمـــريكــية  املوؤ�ضــ�ضة  اأو  املكـتب،  الوزارة،  	•
املايل  املكتب  وعنوان  ا�ضم  اأدخل   – وموقعها 
يف  موجودة  التفا�ضيل  العالقة.  �ضاحب 

االتفاقية. 
كتابة  دائماً  تذكروا   – الق�ضيمة  اإعداد  تاريخ  	•

تاريخ اإعداد النموذج.
رقم وتاريخ العقد – اكتبوا الرقم والتاريخ كما  	•

هو مبني يف االتفاقية.
رقم وتاريخ الطلب، رقم اجلدول، تاريخ الدفع، تاريخ  	•
ا�ضتالم الفاتورة، بنود اخل�ضم، رقم ح�ضاب متلقي 
اإليه،  منه/  الإر�ضال  مت  الذي  العنوان  الدفعة، 
بولي�ضة ال�ضحن احلكومية – ال متلئوا الفراغات 

املخ�ض�ضة لهذه املعلومات.

SF-1034 ال�ضكل 19 – اجلزء العلوي من النموذج

ا�ضم  اأرفقوا   – الدفعة  متلقي  وعنوان  ا�ضم  	•
يف  يرد  كما  بريدها  وعنوان  منظمتكم 

االتفاقية التعاونية.
رقم وتاريخ الأمر – اتركوه فارغ 	•

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

التكاليف املطلوب ا�ضرتدادها. 
بنود اخلدمة – اأرفقوا و�ضف خمت�رص لالأن�ضطة  	•
التي من املتوقع اإقامتها ) للدفعة املقدمة( 
اأو التي مت االنتهاء منها )لت�ضفية الدفعة(. 
و�ضف  املانحة  الوكالة  تطلب  قد  مالحظة: 

مف�ضل ب�ضكل اأكرب لالأن�ضطة.
اأرفقوا املبلغ الذي تطلبونه )للدفعة   – املبلغ  	•
املقدمة( اأو املبلغ الذي اأنفقتموه من الدفعة 
امل�ضبقة التي ا�ضتلمتمـوهـا هـــذا ال�ضـهر 

)لت�ضفية الدفعة(.
ل يجوز ملتلقي الدفعة الكتابة يف الفراغ اأدناه – ال  	•

تطبعوا اأو تكتبوا اأ�ضفل هذا اخلط. 
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SF-1034 ت�ضليم منوذج

االتفاقية  يف  املف�ضلة  التعليمات  راجعوا 
 .1034-SF التعاونية حول كيفية تقدمي النموذج
يجب على املنظمة ت�ضليم االأ�ضل وثالث ن�ضخ 
من منوذج SF-1034 اإىل مكتب الدفعات املالية 

املذكور يف االتفاقية.  

املنفق  غري  املنحة  مبلغ  مراقبة   4.3.1.4
ومعدل ال�رصف

م�ضوؤولية  منظمتكم  يف  املايل  املدير  يتوىل 
مبوجب  املنظمة  تنفقها  التي  املبالغ  مراقبة 
لتغطية  الكايف  املال  توفر  من  والتاأكد  املنحة 
تتبع  اأن  منظمتكم  على  القادمة.  النفقات 
باأموال  تتعلقان  هامتان  ح�ضابيتان  عمليتان 
كما  ال�رصف،  ومعدالت   املنفقة  غري  املنحة 
مبراقبة  االتفاقية  ل�ضابط  الفني  املمثل  يقوم 

اللتزام  مبلغ  �ضقف  اإىل  انتبهوا 
املخ�ض�ص ملنحتكم! 

معاملة  لتنفيذ  امل�ضتغرق  الوقت  يرتاوح 
من  عادة   SF-1034 اأو   SF-270 النموذج 
اأن هناك مبلغ  اأ�ضبوعني، طاملا  اإىل  اأ�ضبوع 
كاف خم�ض�س ملنحتكم. اإذا طلبتكم اأموال 
تزيد عن �ضقف املبلغ املخ�ض�س ملنحتكم 
فقد ي�ضتغرق االأمر �ضهراً لتعديل االتفاقية 
بحيث يتم تخ�ضي�س مبلغ اإ�ضايف قبل اأن 
من   FMO املالية  االإدارة  مكتب  يتمكن 

.SF-1034 تنفيذ معاملة النموذج 270 اأو

االلتزام  مبلغ  تراقبوا  اأن  املف�ضل  من 
�ضابط  اإبالغ  من  تتاأكدوا  واأن  املخ�ض�س، 
مبالغ  تخ�ضي�س  تطلبوا  واأن  االتفاقية 

اإ�ضافية مبجرد اإنفاق %75 من ذلك املبلغ. 

املنتظمة  املرا�ضالت  �ضتجنبكم  االأرقام.  هذه 
مع املمثل الفني ل�ضابط االتفاقية احلاجة اإىل 
تاأخري العمليات ريثما تنتظرون تخ�ضي�س اأموال 

اإ�ضافية. 
مبلغ  "Pipeline"هي  املنفقة  غري  املنحة  اأموال 
بعد،  اإنفاقه  يتم  مل  الذي  املخ�ض�س  االلتزام 
اأي املبلغ الذي ال يزال متوفر لديكم. باإمكانكم 
االأموال  املبلغ من خالل جمع كل  ح�ضاب هذا 
مبلغ  اإجمايل  من  وطرحها  اأنفقتموها  التي 

االلتزام املخ�ض�س.  

احل�ضاب:
املبلغ غري املنفق من املنحة = مبلغ اللتزام املخ�ض�ص 

– اإجمايل املبلغ الذي مت اإنفاقه. 
تنفقون  الذي  املعدل  يح�ضب  ال�رصف  معدل  
فيه االأموال التي تلقيتموها. احل�ضاب االأ�ضا�ضي 
ملعدل  ال�رصف هو املبلغ الذي اأنفقتموه مق�ضم 

على عدد االأ�ضهر التي مت االإنفاق فيها. 
احل�ضاب: 

معدل ال�ضتنفاذ = اإجمايل املبلغ املنفق/ عدد اأ�ضهر 
العمل حتى تاريخه.  

االتفاقية  ل�ضابط  الفني  املمثل  �ضي�ضتخدم 
ملعرفة  الربعية   الف�ضلية/   425-SF تقارير 
با�ضتخدام  ترغبون  قد  ولكن  ال�رصف  معدل  
يف  ي�ضاعدكم  تقرير  الإعداد  املالية  اأنظمتكم 

متابعة نفقاتكم ال�ضهرية الفعلية.
اأي�ضاً  باإمكانكم  ال�رصف  معدل   ح�ضاب  عند 
واحدة  تتم مرة  التي  اخلا�ضة  امل�ضاريف  ف�ضل 
يف  ذلك  ي�ضاعد  حيث  املركبات  �رصاء  مثل 
اإعطائكم  فكرة اأف�ضل عن املبالغ التي �ضيتم 

اإنفاقها يف م�رصوعكم يف االأ�ضهر القادمة. 
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مثال )يرجى مراجعة ال�ضكل 20(.

على   X احلكومية  غري  املنظمة  ح�ضلت  	•

اتفاقية تعاونية بقيمة اإجمالية تبلغ  000،1 
التزام  مبلغ  على  ح�ضلنا  اأمريكي.  دوالر 
خم�ض�س مبدئي بقيمة 10 دوالرات اأمريكية. 
عندما متت املوافقة على خطة العمل تلقينا 
خم�ض�س  التزام  كمبلغ  اأمريكي  دوالر   300
االلتزام  مبلغ  اإجمايل  و�ضل  وبالتايل  اإ�ضايف 

املخ�ض�س اإىل 310 دوالر اأمريكي.

تعمل املنظمة غري احلكومية X منذ 4 اأ�ضهر  	•
واأنفقت حتى االآن 145 دوالر. 

عند تنقي�س مبلغ االلتزام املخ�ض�س الكلي  	•

 145( النفقات  اإجمايل  من  دوالر(   310( من 
دوالر( �ضنح�ضل على مبلغ املنحة غري املنفق 

وهو 165 دوالر. 

عند تق�ضيم املبلغ الذي مت اإنفاقه )145 دوالر(  	•

على عدد االأ�ضهر التي مت االإنفاق فيها )اأربعة 
�ضهري  معدل�رصف  على  �ضنح�ضل  اأ�ضهر( 

وهو )36.25 دوالر(.

X







    
US145 US30 US35 US55 US25




US145               US165 US310 
US36.25 US4145

US36.25 US165



4.5

1000 US
10 US
300 US
310 US






X

ال�ضكل 20 – حتليل مبلغ املنحة املقدمة اإىل منظمة
 X غري احلكومية 

ال�رصف  ومعدل   املنفق  غري  املبلغ  با�ضتخدام 
باإمكانكم ح�ضاب عدد االأ�ضهر املتبقية لديكم 
تخ�ضي�س  اإىل  بحاجة  ت�ضبحوا  اأن  قبل  تقريباً 
غري  املبلغ  ق�ّضموا  اإ�ضافية.  التزام  اأموال 
على  و�ضتح�ضلوا  ال�رصف  معدل  على  املنفق 
االلتزام  مبلغ  نفاذ  قبل  املتبقية  االأ�ضهر  عدد 
املخ�ض�س وذلك مع افرتا�س بقاء االإنفاق على 
اأعاله،  املذكور  املثال  نف�س  يف  املعدل.  نف�س 
ح�ضب   X احلكومية  غري  املنظمة  �ضتنفق 
تقديرها مبلغ االلتزام املخ�ض�س املتبقي خالل 
معدل   اأن  الحظوا  ولكن  ون�ضف.  اأ�ضهر  اأربعة 
كل  يف  االأرجح  على  �ضيتغري  الفعلي  ال�رصف 

�ضهر وذلك بناء على اأن�ضطة الربنامج املنفذة.

خذوا هذه االأرقام بعني االعتبار وراقبوا نفقاتكم 
اأبطاأ  اأو  اأ�رصع  مبعدل  تتم  ال  اأنها  من  لتتاأكدوا 
لديكم  كان  اإذا  املثال،  �ضبيل  على  الالزم.  من 
جتعلوا  اأن  فيجب  �ضنوات  ثالث  مدتها  منحة 
وترية االإنفاق متوافقة مع االإطار الزمني املحدد 

لتحقيق االأهداف.

4.3.1.5 اإعادة ت�ضكيل املوازنة

تنق�ضم املوازنة املعتمدة اإىل ت�ضع فئات معيارية، 
على  تعديالت  الإجراء  املرونة   USAID وتتيح 
املثال،  )على �ضبيل  الفئات  املوازنة �ضمن هذه 
ت�ضوير  اآلة  ل�رصاء  املوازنة  مبلغ يف  خ�ض�ضتم 
ولكن قررمت بدالً من ذلك ا�ضتعمال املبلغ ل�رصاء 
مبلغ  نقل  لكم  يجوز  ولكن  كمبيوتر(،  طابعة 
حمدود فقط من فئة اإىل اأخرى �ضمن التكاليف 
على  احل�ضول  عليكم  يتعني  اأن  قبل  املبا�رصة  
التعديل على  اإذا جتاوز حجم   .USAID موافقة 
املوازنة هذا احلد فيتم اعتباره تعديل كبري على 

املوازنة.  
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قواعد USAID ب�ضاأن تعديل املوازنة

عن   USAID من  مقدمة  منحة  كل  تختلف 
غريها، فبينما تعترب بع�س اتفاقيات املنح التغيري 
بني  الرتاكمية  التغيريات  هو  املوازنة  يف  الكبري 
اإجمايل  من   %10 تتعدى  بن�ضبة  املوازنة  فئات 
املوازنة خالل مدة املنحة، اإال اأن بع�س اتفاقيات 
ملعرفة  بكثري.  اأقل  �ضقف  حتدد  االأخرى  املنح 
لتعديل  منحتكم  على  املنطبقة  القواعد 

املوازنة راجعوا االتفاقية التعاونية. 

على �ضبيل املثال، اإذا كان احلد املخ�ض�س الإجراء 
تعديل كبري على موازنة منحة قيمتها 2 مليون 
املنحة  متلقي  باإمكان   ،%10 هو  اأمريكي  دوالر 
  200،000 اإىل  ي�ضل  حد  اإىل  املوازنة  تعديل 
مدة  طوال  املوازنة  فئات  بني  ما  اأمريكي  دوالر 
املنحة من دون طلب موافقة. �ضيتعني عليكم 
على  تغيريات  اأي  على  املوافقة  على  احل�ضول 

املوازنة تتجاوز ذلك احلد. 

هذه التغيريات تراكمية، ويف هذا املثال اإذا قمتم 
ال�ضنة  خالل  املوازنة  يف  دوالر   50،000 بتعديل 
الثانية  ال�ضنة  خالل  دوالر  و150،000  االأوىل، 
ف�ضيتعني احل�ضول على موافقة م�ضبقة على 
اأي تغيريات بني فئات املوازنة يف ال�ضنة الثالثة 
عليها مهما كانت �ضغرية. ل�ضابط االتفاقية 
اإذا  املوازنة  تعديل  اإمكانية  من  احلد  يف  اخليار 

كانت التغيريات غري �رصورية اأو غري منطقية. 

طلب املوافقة

تتجاوز  تغيريات  الإجراء  تخططون  كنتم  اإذا 
على  الكبرية  للتعديالت  املخ�ض�س  ال�ضقف 
االأن�ضطة  على  كبري  تغيري  اإىل  توؤدي  اأو  املوازنة 
املنفذة، اكتبوا مذكرة اإىل املمثل الفني ل�ضابط 

املوافقة،  لطلب  االتفاقية  و�ضابط  االتفاقية 
واأرفقوا باملذكرة ما يلي:

�رصح ل�رصورة تعديل املوازنة )على �ضبيل املثال،  	•

�رصح التكاليف اأو الظروف غري املتوقعة(
على  ال�ضابقة  التعديل  العمليات  حتديد كل  	•

موازنة املنحة.
تفا�ضيل م�ضدر االأموال )اأي ما هي التكاليف  	•

التي لن تنفقونها لتتمكنوا من توفري املال(
تفا�ضيل الطريقة التي �ضيتم بها ا�ضتعمال  	•
املبالغ التي خ�ضعت الإعادة التعديل يف املوازنة.

�رصح اأية اآثار تتوقعونها نتيجة تعديل املوازنة  	•

مثل التغيريات على االأهداف.
التي  لالأموال  اأخرى  م�ضادر  مناق�ضة  	•

ح�ضب  عجز،  اأي  لتعوي�س  �ضت�ضتخدمونها 
االقت�ضاء

مبجرد و�ضولكم اإىل ال�ضقف املخ�ض�س لتعديل 
االتفاقية  �ضابط  يعطي  اأن  يجب  املوازنة، 
على  التعديل  عمليات  جميع  على  املوافقة 
اإذا كنتم  املوازنة بغ�س النظر عن املبلغ. لهذا، 
تعديالت  اإجراء  املوافقة على  اإىل طلب  بحاجة 
الالزمة  التغيريات  كل  تقدير  حاولوا  اإ�ضافية، 
دفعة  عليها  املوافقات  وطلب  امل�رصوع  الإمتام 

واحدة.

امل�ضرتكة  التكاليف  تخ�ضي�س   4.3.1.6
للم�رصوع

م�رصوع  من  اأكرث  لديها  التي  املنظمة  تتحمل 
واحد ثالث فئات من النفقات:

املرتبطة  التكاليف   – املبا�رشة  امل�رشوع  تكاليف  	•
تكاليف موظف  بو�ضوح مب�رصوع حمدد مثل 
امل�رصوع  ذلك  يف  ح�رصي  ب�ضكل  يعمل 
موظفو  ي�ضتعملها  التي  املكتبية  وامل�ضاحة 
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امل�رصوع اأو املعدات واللوازم امل�ضتعملة فقط 
من قبل م�رصوع واحد. 

الالزمة  التكاليف   – تكاليف امل�رشوع امل�ضرتكة  	•
ربطها  ال�ضعب  من  لكن  م�رصوع  لتنفيذ 
اأو  الكهرباء  تكاليف  مثل  حمدد  مب�رصوع 

امل�ضاعدين االإداريني. 
التكاليف   – بامل�رشوع  املرتبطة  غري  التكاليف  	•
مرتبطة  تكون  ال  والتي  للمنظمة  امل�رصوعة 
باأي م�رصوع حمدد اأو التكاليف غري "امل�ضموحة" 
االأمريكية،  احلكومة  من  املمولة  امل�ضاريع  يف 

مثل جمع التربعات والرتفيه.

تاأتي اأغلب نفقاتكم �ضمن فئة تكاليف امل�رصوع 
املرتبطة  غري  التكاليف  تكون  بينما  املبا�رصة 
بامل�رصوع وا�ضحة، ولكن قد تكمن ال�ضعوبة يف 

التعامل مع التكاليف امل�ضرتكة.

التكاليف  مع  باملقارنة  املوارد  يف  الت�ضارك 
امل�ضرتكة اأو التكاليف غري املبا�رشة

التي ميكن الأكرث من  املوارد  هناك فرق هام بني 
اأو  امل�ضرتكة  والتكاليف  بها  الت�ضارك  م�رصوع 

التكاليف غري املبا�رصة. 

غالباً ما تاأتي املوارد التي يت�ضارك فيها اأكرث من 
لناأخذ  املبا�رصة.  التكاليف  فئة  �ضمن  م�رصوع 
على �ضبيل املثال موظف يوزع وقت عمله على 
اأكرث من م�رصوع.  مبا اأنه يتم تتبع �ضاعات عمل 
املوظف من خالل �ضجل الدوام، �ضت�ضتطيعون 
امل�رصوع  العمل على  عدد �ضاعات  معرفة متاماً 
باإمكانكم  لهذا،  "ب".  امل�رصوع  مع  باملقارنة  "اأ" 
تخ�ضي�س عدد حمدد من ال�ضاعات لكل م�رصوع 

كتكاليف مبا�رصة.  

�ضيارة  منظمتكم  لدى  كان  اإذا  اآخر:  مثال 
فباإمكان اأكرث من م�رصوع ا�ضتخدامها للتنقل، 
ولكن يجب ت�ضجيل كل رحلة يف �ضجل رحالت 
املركبة بحيث يتم تخ�ضي�س النفقات املرتبطة 

بكل رحلة كتكاليف مبا�رصة لكل م�رصوع.

غري  اأو  امل�ضرتكة  التكاليف  تكون  املقابل،  يف 
لتلبية  حتملها  مت  التي  التكاليف  هي  املبا�رصة 
حاجة م�ضرتكة للم�رصوع. ومن االأمثلة امل�ضاريف 
اخلدمات  بدل  للم�رصوع  امل�ضرتكة  املكتبية 
امل�ضتهلكة  املكتبية  واللوازم  االإنرتنت  واأجور 
االأمثلة  وبعك�س  االأوراق،  وم�ضابك  االأوراق  مثل 
حتميلها  يجب  التي  املبالغ  تكون  ال  ال�ضابقة، 

مبا�رصة على كل م�رصوع وا�ضحة متاماً. 

 USAID مع  عملية  املنظمات  بع�س  تتبع 
للتعامل  وا�ضتخدامه   NICRA �ضعر  لتحديد 
اأغلب  ولكن  التكاليف،  من  النوع  هذا  مع 
املنظمات لي�س لديها �ضعر NICRA )اأو لديها 
فقط(،  الرئي�ضي  املقر  لنفقات   NICRA �ضعر 
توزيع  كيفية  ملعرفة  طريقة  اإىل  �ضتحتاج  لذا 

هذه التكاليف.  

منوذج �ضيغة حل�ضاب التكاليف امل�ضرتكة

ميكن  ال  التي  التكاليف  مع  التعامل  �ضيتعني 
ربطها مب�رصوع واحد كتكاليف مبا�رصة بوا�ضطة 
هي  بذلك  للقيام  الطرق  اأحد  معينة.  �ضيغة 
ا�ضتخدام ن�ضبة مئوية بناًء على عدد املوظفني 
يف امل�رصوع الواحد مقابل اإجمايل عدد املوظفني 

اأو امل�ضاحة املكتبية املخ�ض�ضة. 

يف  املخ�ض�ضة  االأماكن  معرفة  اأوالً  عليكم 
املخ�ض�س  املكان  مثل  م�رصوع  لكل  املكتب 
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للموظفني العاملني ب�ضكل ح�رصي على م�رصوع 
حمدد واالأماكن امل�ضرتكة بني امل�ضاريع مثل قاعة 
بالن�ضبة  اال�ضتقبال.  منطقة  اأو  االجتماعات 
عليكم  حمدد،  مل�رصوع  املخ�ض�ضة  لالأماكن 
ح�ضاب االأمتار املربعة املخ�ض�ضة لكل م�رصوع. 
املخ�ض�ضة  امل�ضاحة  ق�ضمة  اأي�ضاً  باإمكانكم 
من  اأكرث  على  عمله  وقت  يوزع  موظف  لكل 
م�رصوع بناًء على الن�ضبة التي يخ�ض�ضها لكل 
املخ�ض�ضة  امل�ضاحة  بجمع  قوموا   م�رصوع. 
لكل م�رصوع وح�ضاب الن�ضبة املخ�ض�ضة لكل 

م�رصوع.

مكتبا  م�ضاحة  اأّن  املثال  �ضبيل  على  لنفرت�س 
تبلغ 1،000 مرت مربع وي�ضم م�رصوعان ويخ�ض�س 
وامل�ضاحة  لهما  امل�ضاحة  من  مربع  مرت   800
املتبقية م�ضرتكة. مت تخ�ضي�س 600 مرت مربع 
مل�رصوع واحد و200 مرت مربع للم�رصوع االآخر. اأي 
الكلية على  امل�ضاحة  يتم حتميل 75% من  اأنه 
للم�رصوع  و%25  مربع(،  )750 مرت  االأول  امل�رصوع 
ا�ضتخدام  املمكن  من  مربع(.  مرت   250( الثاين 
هذه الن�ضب كاأ�ضا�س لتوزيع التكاليف للنفقات 

امل�ضرتكة االأخرى.

فقط  واحدة  �ضحيحة  طريقة  هناك  لي�س 
لتوزيع التكاليف امل�ضرتكة، ولكن يجب اأن تكون 
الطريقة التي تتعامل فيها منظمتكم مع هذه 
التكاليف وا�ضحة، فهذا ي�ضاعد يف التاأكد من 
اأنكم ت�ضتخدمون اأموال امل�رصوع بحكمة واأنكم 
توزعون التكاليف بطريقة عادلة. تذكروا اأي�ضاً 
اأن عليكم تغيري ال�ضيا�ضة التي تتبعونها لتوزيع 
التغيريات  مع  يتما�ضى  مبا  امل�ضرتكة  التكاليف 

التي تطراأ على م�ضارات متويل امل�ضاريع.
 

امل�ضرتكة  بالنفقات  خا�ضة  �ضيا�ضة  �ضعوا 
)وحدثوها دائماً(

و�ضعوا  االعتبار،  بعني  االإر�ضادات  هذه  خذوا 
�ضيا�ضة حتدد ما يلي:

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

منظمتكم  بها  تق�ضم  التي  الطريقة  	•
التكاليف امل�ضرتكة على امل�ضاريع املختلفة؛ 

االأوقات التي يتم فيها تعديل ال�ضيا�ضة. 	•

تبدي USAID ا�ضتعدادها لدفع "ح�ضة عادلة" 
من تكاليف تنفيذ امل�رصوع. باإمكان منظمتكم 
توزيع  يف  ثابت  اأ�ضلوب  تتبع  اأنها  من  التاأكد 
التكاليف على امل�ضاريع املختلفة و/ اأو اجلهات 
املانحة املختلفة �ضهرياً من خالل و�ضع �ضيا�ضة 
مع  التعامل  يتم  بحيث  امل�ضرتكة  للتكاليف 
وبدون  الطريقة  بنف�س  التمويل  م�ضادر  جميع 
متييز. يعترب التوزيع اخلاطئ  للتكاليف امل�ضرتكة 
اأحد النتائج ال�ضائعة لعمليات التدقيق لذا من 

التكاليف امل�ضرتكة عموماً يف املكتب 

اإيجار املكتب وبدل اخلدمات  

من  )ا�ضتثناء:  الهاتف  خدمات  اأجور   

غري  للمكاملات  بند  تخ�ضي�س  املمكن 

امل�رصوع  قبل  من  وت�ضديدها   املحلية 

الذي حتمل نفقات تلك املكاملات.

والروتينية  امل�ضتهلكة  املكتب  لوازم   

)االأقالم، االأوراق، امل�ضابك، الخ(؛ 

املوظفني امل�ضاندين )امل�ضاعدين االإداريني،   

واملحا�ضبني، وموظفي اال�ضتقبال، الخ( 

الذين يعملون على كل امل�ضاريع.
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�ص: هل نحتاج اإىل اتفاقية �ضعر تكلفة غري 
مبا�رصة )NICRA(؟

ج: بينما حتتاج املنظمات اإىل طريقة ملعرفة 

اأو  املبا�رصة  غري  التكاليف  توزيع  كيفية 

امل�ضرتكة، لكن لي�س بال�رصورة اأن تكون 

NICRA. تتبع بع�س املنظمات عمليات 

 NICRA �ضعر  اتفاقية  اإىل  للتو�ضل 

هذه  اأّن  جتد  املنظمات  اأغلب  لكن 

العملية ت�ضتغرق وقتاً طويالً واأن هناك 

طرق اأخرى اأكرث كفاءة.

القيام  الدقة عند  القيام بها وتوخي  ال�رصوري 
بذلك.

املكاتب املتعددة

مواقع  يف  مكاتب  عدة  ملنظمتكم  كان  اإذا 
خمتلفة، عليكم حتديد اإر�ضادات عامة وعليكم 
اأن تطلبوا من كل مكتب و�ضع �ضيا�ضة خا�ضة 
به بناًء على امل�ضاريع والنفقات يف املوقع. يجب 
اأن تكون ال�ضيا�ضات مدونة خطياً الأن املدققني 
�ضيا�ضتكم  ومقارنة  مبراجعة  �ضيقومون 
ال�ضنوي.  التدقيق  خالل  املتبعة  باملمار�ضات 
فـي  تت�ضـارك  التـي  امل�ضــاريع  بعــ�س  تقـوم 

)MOU( املكــاتب ب�ضـياغة مـذكرة تفــاهم
ت�ضتمل    Memorandum of Understanding

على اتفاقيات مف�ضلة حول موا�ضيع اإ�ضافية 
مثل االأمور املتعلقة باملوجودات امل�ضرتكة واالأجور 
والرواتب، واملوارد الب�رصية. هذا �ضائع يف احلاالت 
امل�ضتقلة تعمل يف  امل�ضاريع"  "فرق  التي تكون 
منظمات  تتبع  اأو  خمتلفة  ت�ضغيلية  وحدات 

خمتلفة متاماً. 

4.3.2 ال�رشاء

ت�ضمن اأنظمة ال�رصاء يف USAID قيام متلقي 
االأمريكية  احلكومة  اأموال  با�ضتخدام  املنح 
بحكمة  واإنفاقها  املنحة  من  الغر�س  لتحقيق 
خدمات  اأو  مواد  �رصاء  يف  ا�ضتعمالها  وعدم 
ال�ضبب،  لهذا  العامة،  امل�ضلحة  مع  تتعار�س 
ال�رصاء  �ضيا�ضات  مراجعة  عليكم   يتعني 
توافقها  ل�ضمان  بعناية  مبنظمتكم  اخلا�ضة 

 .USAID مع متطلبات

ال�رشاء 

واللوازم  ال�ضلع  على   احل�ضول  عملية 

واخلدمات مبا يف ذلك: 

اأن�ضطة  ولوازم  الغيار،  وقطع  ال�ضلع،   

الربنامج.

املعدات، واالأثاث املكتبي، واللوازم ملكاتب   

امل�رصوع.

اأو  و/  االأفراد  من  اال�ضت�ضارة  خدمات   

املنظمات. 
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ال�ضكل  21- مراحل ال�رشاء 

لعملية  مب�ضطة  خطة   21 ال�ضكل  يو�ضح 
ال�رصاء ويق�ضمها اإىل ثالث مراحل:

مرحلة ما قبل ال�رشاء – قبل البدء ب�رصاء ال�ضلعة،  	•

يجب اأن يكون لديكم موازنة معتمدة ويجب 

اأن تكون واردة يف الفئات املعيارية للموازنة ما 
اإذا مل تكن  مل يتطلب ذلك موافقة حمددة. 
اإذا  املوازنة.  تعديل  عليكم  يتعني  قد  كذلك، 
 )4.3.1.5( كبرية  تغيريات  ميثل  التعديل  كان 
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كانت  اإذا  املوافقة.  طلب  عليكم  �ضيتوجب 
التحقق  املوازنة عليكم  ال�ضلعة مذكورة يف 
اإذا كانت ال�ضلعة م�ضموح بها وذلك  اأوال مما 
من خالل االختبار اخلا�س بذلك )4.3.2.1( قبل 

بدء عملية ال�رصاء. 
مرحلة ال�رشاء – هذه هي العملية التي ت�ضبق  	•

التمويل  ال�رصاء مبا�رصة عندما يكون لديكم 
وتبدوؤون بالتخطيط لعملية ال�رصاء من خالل 
معلومات  على  واحل�ضول  العرو�س  ا�ضتدراج 
املختلفني.  البائعني  ومراجعة  االأ�ضعار  عن 
بكم  اخلا�ضة  الداخلية  ال�رصاء  �ضيا�ضات 

�ضرت�ضدكم يف اأغلب هذه العملية.
واالتفاق  البائع  اختيار  مبجرد   - ال�رشاء  عملية  	•

على ال�ضعر، عليكم اإجراء مراجعة اأخرية وبعد 
ذلك ميكنكم ال�رصاء. بعد اإمتام عملية ال�رصاء، 
بالتوثيق  تقومون  اأنكم  من  التاأكد  عليكم 
واأنكم اأدخلتم كل املعلومات ذات ال�ضلة يف 

نظام متابعة املخزون، اإن وجد. 
املف�ضلة �ضمن كل  اخلطوات  املزيد من  هناك 
اأغلب  لدى  املثال،  �ضبيل  على  رئي�ضية.  خطوة 
وتقييم  ال�ضتدراج  خا�ضة  عملية  املنظمات 
تكلفتها  تبلغ  التي  الكبرية  لل�ضلع  العرو�س 
اأكرث-  �ضقف التكلفة  اأو  اأمريكي  3،000 دوالر 
الذي تقرتح USAID احل�ضول على ثالث عرو�س 
�ضعرية ب�ضاأنه. باإمكان منظمتكم حتديد �ضقف 
املثال  اأكرث مثل 500 دوالر على �ضبيل  تقييدي 

ل�ضمان العدالة والقيمة االأف�ضل وامل�ضاءلة. 

دوالر   5،000 عن  تزيد  �ضلعة  تكلفة  كانت  اإذا 
على  احل�ضول  من  تاأكدوا  للوحدة،  اأمريكي 
ا�ضتهالكية يف  غري  معدات  باعتبارها  املوافقة 
موازنتكم املوافق عليها. يتم اعتبار املواد التي 
تزيد قيمتها عن 5،000 دوالر ولها عمر اإنتاجي 

تتطلب احل�ضول  يزيد عن �ضنة واحدة "معدات" 
على موافقة م�ضبقة من USAID وذلك وفقاً 
اإذا   .)CFR 230  2( االأمريكية  احلكومة  لنظام 
كانت ال�ضلعة غري مدرجة يف املوازنة املعتمدة 
خطي  ت�رصيح  على  احل�ضول  عليكم  �ضيتعني 
بعني  خذوا  �رصائها.  قبل  االتفاقية  �ضابط  من 
االعتبار اأنه بالرغم من وجود بع�س املعدات غري 
اال�ضتهالكية التي تزيد قيمتها عن 5،000 دوالر 
خادم  املثال،  �ضبيل  )على  املعتمدة  املوازنة  يف 
احل�ضول  يتطلب  قد  �رصاءها  اأّن  اإال  كمبيوتر( 
اإذا مل تكونوا   .USAID على ت�رصيح خا�س من
مع  ذلك  من  التحقق  املف�ضل  من  يقني،  على 

�ضابط االتفاقية. 

يتعني اإجراء فحو�س طوال عملية ال�رصاء للتحقق 
�رصاوؤها  يتم  التي  واخلدمات  ال�ضلع  كل  اأن  من 
م�ضموح بها. اإذا مل يكن لديكم  �ضيا�ضة �رصاء 
�ضيا�ضة  منظمتكم  تعتمد  اأن  ال�رصوري  فمن 
ال�ضلع  اأن  من  للتاأكد  و�ضائل  على  ت�ضتمل 
م�ضموحة  �ضتكون  ت�ضرتيها  التي  واخلدمات 

مبوجب املنحة. 

مو�ضوع  حول  هامة  اإلكرتونية  روابط 
ال�رشاء

 ADS Chapter 260 – Geographic Codes

)الرموز اجلغرافية( 
http://usaid.gov/policy/ads/200/260.pdf

ADS Chapter 310 – Source )امل�ضدر( 

http://usaid.gov/policy/ads/300/310.pdf

USAID Acquisition Regulation )AI-
)DAR

http://usaid.gov/policy/ads/300/
aider.pdf
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Buy America Act )قانون �رصاء املنتجات 

االأمريكية( 
http://usinfo.state.gov/products/

pubs/trade/glossac.htm#buyam

2CRF 226

http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/
text-idx?c=ecfr&tpl=/ecfrbrowse/
Title22/22cfr226_main_02.tpl

)2CRF 230 )A-122

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

Title02/2cfr230_main_02.tpl

Excluded Parties List )قائمة االأطراف 

امل�ضتبعدين( 
http://ww.epls.gov

UN Consolidated List)القائمة املوحدة 

لالأمم املتحدة( 
http://www.un.org/sc/commit-

tees/1267/consolist.shtml

U.S Department of Treasury’s Desig-
nated Nationals List

http://www.ustreas.gov/offices/en-
forcement/ofac/sdn

املتطلبات املتعلقة باملتلقني الفرعيني

املتلقي  التي تنطبق على  ال�رصاء  اأغلب قواعد 
الفرعي  املتلقي  على  اأي�ضاً  تنطبق  الرئي�ضي 
اأن  يجب   USAID ملتطلبات  وفقاً  للمنحة. 
املتلقي  بني  الفرعية  االتفاقيات  ت�ضتمل 
ال�ضلع  �رصاء  ب�ضاأن  الفرعي  واملتلقي  الرئي�ضي 
اأو اخلدمات مبا يزيد عن املبلغ املحدد ملنظمتكم 
على اأحكام معيارية متعلقة بال�رصاء من بينها 
ب�ضاأن   USAID "قواعد  امل�ضمى  املعياري  البند 

ملحة عامة عن اأنظمة ال�رشاء

من  العديد  على   )CFR 226  2( نظام  يحتوي 
ما  ب�ضاأن   USAID عليها  تن�س  التي  االأحكام 
احلكومة  اأموال  اإنفاق  يف  يجوز  ال  وما  يجوز 

االأهلية لل�ضلع واخلدمات" التي حتدد ال�ضيا�ضات 
وال�ضلع  للقيود  اخلا�ضعة  بال�ضلع  املتعلقة 
املوؤهلني  غري  واملوردين  املوؤهلة  غري  واللوازم 

واملتطلبات اخلا�ضة بامل�ضدر/ املن�ضاأ. 

وتاأكدوا  بعناية  بال�رصاء  املتعلقة  البنود  راجعوا 
من فهم املوظفني واملتلقني الفرعيني للعملية 
واالإجراءات، وتذكروا اأي�ضاً القيام مبراقبة عملية 

التطبيق. 

املمار�ضات اجليدة يف ال�رشاء 

�رصاء  واإجراءات  �ضيا�ضات  واتباع  حتديد   
خطية

ي�ضتمل  لل�رصاء  �ضنوي  تخطيط  اإجراء   
املكتب  وخدمات  ولوازم  معدات  على 

والربنامج.
و�ضع  بعمليات  لل�رصاء  التخطيط  ربط   

املوازنة وخطة العمل.
قدر  املفتوحة  للمناف�ضة  املجال  اإتاحة   

االإمكان.
احل�ضول على عرو�س �ضعرية ومراجعتها   
واال�ضتعانة  املحددة  املعايري  �ضوء  يف 
الختيار  املربرات  واإعطاء  التقييم  بلجان 

البائع.
توثيق عملية ال�رصاء  

املعدات  بكل  جرد  بقائمة  االحتفاظ   
التي يتم �رصاوؤها وحتديثها دورياً واالإ�ضارة 

اإىل حالة االأ�ضناف ومكان وجودها. 
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االأمريكية،وي�ضتمل اأي�ضاً على قيود حول:

�ضلع وخدمات حمددة؛ 	•

مكان �ضنع اأو �رصاء ال�ضنف؛ 	•

اجلهة التي ميكن �رصاء ال�ضلع واخلدمات منها؛  	•

اإىل  امل�ضرتيات  فيها  ت�ضحنون  التي  الطريقة  	•
موقع م�رصوعكم.

للقيود  اخلا�ضعة  االأ�ضناف  اجلزء  هذا  يغطي 
واالأ�ضناف املحظورة )4.3.2.2(، القيود املتعلقة 
املتعلقة  والقيود   ،)4.3.2.3( واملن�ضاأ  بامل�ضدرة 

بالبائعني )4.3.2.4(.

4.3.2.1 اختبار التحقق من اأن التكاليف 
�ضمن النطاق امل�ضموح به

 USAID اأهم مفهوم يف عمليات ال�رصاء يف منح
هو معرفة التكاليف امل�ضموح بها والتكاليف 
غري امل�ضموح بها. كون املوازنة معتمدة ال يعني 
اأن جميع االأ�ضناف املذكورة فيها م�ضموح بها. 
يجب التاأكد من خ�ضوع كل �ضنف اإىل اختبار 
حتديد ما اإذا كان م�ضموح به مبوجب املوازنة اأم 
اأو خدمات مبوجب املنحة  ال قبل �رصاء اأي �ضلع 

من ال�رصوري.

يف اتفاقيتكم 

على  التعاونية   USAID اتفاقيات  حتتوي 

حتت  وذلك  بال�رصاء  متعلقة  متطلبات 

بالتحديد  عليكم  املعيارية.  االأحكام  بند 

مراجعة االأحكام املعيارية التي حتمل عنوان 

و"ال�ضلع  املوؤهلة"  غري  واخلدمات  "ال�ضلع 

اخلا�ضعة للقيود".

يف  اأ�ضا�ضية  اأ�ضئلة  اأربعة  يطرح  االختبار  هذا 
حتديد ما اإذا كان باإمكانكم �رصاء �ضنف حمدد. 
التكاليف  كل  على  االأ�ضئلة  هذه  تنطبق 
املرتبطة باملنحة مبا يف ذلك التكاليف املبا�رصة 

وغري املبا�رصة.

1. هل التكلفة معقولة؟
  هل التكلفة م�ضابهة للتكلفة التي تدفعها 
اأو  ال�ضلعة  نف�س  مقابل  االأخرى  املنظمات 
اخلدمة؟ هل اتبعتم �ضيا�ضات ال�رصاء اخلا�ضة 
واحل�ضول  �ضعرية  عرو�س  لطلب  مبنظمتكم 

على �ضعر عادل؟

هذه  على  التكلفة  حتميل  باإمكانكم  2. هل 
املنحة بالتحديد؟

متعلق  عمل  لتنفيذ  الزمة  التكلفة  هل   
باملنحة؟

3. هل التكاليف ثابتة؟
  هل اتبعتم اأ�ضلوب ثابت يف حتديد التكاليف 
لكل االأعمال التي تقوم بها منظمتكم بغ�س 
النظر عن م�ضدر التمويل؟ على �ضبيل املثال، 
هل ال�ضعر الذي تدفعونه لنف�س امل�ضت�ضارين 
مقابل اأن�ضطة مماثلة يقومون بها يف امل�ضاريع 
الذي  ال�ضعر  نف�س  هو   USAID من  املمولة 
جهات  من  املمولة  امل�ضاريع  يف  دفعة  يتم 

مانحة اأخرى؟

واإجراءات  قواعد  مع  متما�ضية  التكلفة  4. هل 
الربنامج؟

واال�ضتثناءات  باحلدود  التكاليف  تلتزم  هل   
املبينة يف �رصوط وبنود املنحة؟ هل نفذ االأفراد 
امل�ضوؤولون عن االإنفاق عملية ال�رصاء باأ�ضلوب 

اأخالقي؟
عليكم  الكبرية،  ال�رصاء  لعمليات  بالن�ضبة 
االأ�ضئلة  لهذه  اأجريتموها  التي  املراجعة  توثيق 
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خالل عملية ال�رصاء. �ضعوا االأ�ضئلة على منوذج 
واملبلغ  ال�ضلعة  فيه  لتحددوا  فراغاً  وحددوا 
يف  وال�ضخ�س  والتاريخ  املوازنة  يف  املخ�ض�س 
واأي  االإجابات  النموذج. دونوا  املنظمة الذي مالأ 
النماذج  بهذه  واحتفظوا  �رصورية  مالحظات 

للرجوع اإليها م�ضتقبالً الأغرا�س التدقيق.

4.3.2.2 التكاليف امل�ضموح بها

التي  االأ�ضياء  هي  بها  امل�ضموح  التكاليف 
املال عليها مبوجب  اإنفاق  اأو  يجوز لكم �رصاوؤها 
وغري  امل�ضموحة  االأ�ضياء  حتديد  يتم  االتفاقية. 
و�ضيا�ضات  االأمريكي،  القانون  يف  امل�ضموحة 
واالأنظمة  لكم  املنحة  قدمت  التي  الوكالة 
التي حتكم الربنامج الذي تتلقون متويالً مبوجبه 
عليها  ت�ضتمل  قد  التي  االإ�ضافية  والقيود 

اتفاقية املنحة. 

بح�ضب الظروف، تعترب التكاليف م�ضموحة اأو غري 
م�ضموحة بناءً على ما اإذا كانت �رصورية لتلبية 
اأهداف اأحد االأن�ضطة اأو معقولة اأو ميكن حتميلها 
امل�ضموح  التكاليف  تخ�ضع  كما  املنحة.  على 
الواليات  قوانني  بينها  فئات حمددة من  اإىل  بها 
املتحدة واأنظمة USAID. من الطرق التي ميكن 
و�ضع  القيود هي  لتتبع هذه  اتباعها  للمتلقني 
قوائم باالأ�ضناف غري امل�ضموح بها مثل الوثيقة 
املبينة يف ال�ضكل 22 خم�ض�ضة فقط لالأ�ضناف 
غري امل�ضموح بها. باإمكانكم تعديل هذه القائمة 
 USAID مبا يتما�ضى مع االأمور املحددة من قبل
بع�س  اأن  �ضتالحظون  التعاونية.  واتفاقيتكم 
االأ�ضناف خا�ضعة لقيود اأي اأنها م�ضموحة فقط 
باإذن خطي )كاملركبات على �ضبيل املثال( واأ�ضناف 
اأخرى تعترب حمظورة وال ميكنكم �رصاوؤها حتت اأي 

ظرف )كمعدات االإجها�س على �ضبيل املثال(. 

تعد هذه القائمة هي اخلطوة االأوىل يف حتديد 
ما اإذا كانت التكلفة م�ضموح بها اأم ال ولكن 
مدرج  غري  �رصاوؤه  تنوون  الذي  ال�ضنف  كان  اإذا 
على قائمة االأ�ضناف غري امل�ضموح بها �ضتبقوا 
ملزمني مبعرفة ما اإذا كانت عملية ال�رصاء جتتاز 
الفح�س الذي يتم من خالله حتديد ما اإذا كان 
بالبحث  وذلك   )4.3.2.1( ال  اأم  بها  م�ضموح 
اأن  من  لتتاأكدوا  وبرناجمكم  ال�رصاء  ظروف  يف 

التكلفة معقولة وذات �ضلة بربناجمكم. 

ال�ضلع اخلا�ضعة لقيود

ال�ضلع اخلا�ضعة للقيود هي ال�ضلع التي يجوز 
يتعني  ولكن   USAID باأموال  �رصاوؤها  لكم 
عليكم احل�ضول على موافقة خطية م�ضبقة 
ال�ضلع  اأكرث  من  االتفاقية.  �ضابط  من  عليها 

اخلا�ضعة لقيود �ضيوعا ما يلي:

ال�ضلع الزراعية؛ 	•

املركبات؛ 	•

املواد ال�ضيدالنية؛ 	•

املبيدات احل�رصية؛ 	•

املعدات امل�ضتعملة؛ 	•

ممتلكات USAID الزائدة عن احلاجة؛  	•

االأ�ضمدة  	•

كل  ا�ضتيفاء  حال  يف  تنازل  منح  املمكن  من 
لو  حتى  )مالحظة:  التالية  الثالثة  ال�رصوط 
ا�ضتوفيتكم كل املعايري الثالث لن تكون املوافقة 
من  املوافقة  بطلب  ملزمني  و�ضتبقوا  تلقائية؛ 

�ضابط االتفاقية(:

الواليات  هو  ال�ضنف  من�ضاأ  بلد  م�ضدر/  	•

املتحدة.
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حددمت ال�ضنف واأدرجتموه يف و�ضف الربنامج  	•

اأو التعديالت على املنحة.

يف  بال�ضنف  ال�ضلة  ذات  التكلفة  اأرفقتم  	•
موازنة املنحة املعتمدة. 

ال�ضكل 22- اأمثلة على التكاليف غري امل�ضموح بها

تنطبق علىاأمثلة على املحدداتالوثيقة الناظمةالفئة

القانون 
االأمريكي

OMB Circular A-122 املحظورات: معدات االإجها�س، املعدات الع�ضكرية، معدات
الرقابة، معدات التحكم بالطق�س، ومعدات القمار.

USAID كل اتفاقيات

اأنظمة 
USAID

USAID AIDS )نظام 
التعليمات املحو�ضبة يف 

)USAID

االأ�ضناف اخلا�ضعة لقيود: املواد ال�ضيدالنية، املركبات، 
وال�ضلع الزراعية. 

USAID كل اتفاقيات

االتفاقية التعاونية اخلا�ضة قيود االتفاقية
بكم

تختلف ح�ضب االأ�ضناف اخلا�ضعة لقيود: االأ�ضناف غري املذكورة يف املوازنة. 
االتفاقية

اإذا وافق �ضابط االتفاقية ف�ضيزودكم بتفوي�س 
احل�ضول  ال�ضنف قبل  ب�رصاء  اإذا قمتم  خطي. 
على  ذلك  يكون  فقد  اخلطي  التفوي�س  على 

نفقتكم اخلا�ضة.

الوثائق املتعلقة بال�رشاء: 
 SOW(Scope( بيان العمل اأو املوا�ضفات  

of Work

عليه  موقع  عليه/  موافق  �رصاء  طلب   
)ح�ضب االقت�ضاء(

طلب  امل�ضدر،  حول  ال�ضوق  يف  اأبحاث   
RFQ(R - �ضعرية  عرو�س  )��ضتدراج 

quest for Quotations  اأو دعوة لتقدمي 

   RFP(Request for Proposals( مقرتحات
ت�ضتمل على االإعالنات على االإنرتنت ويف 

ال�ضحف.
مت  التي  املقرتحات  اأو  ال�ضعرية  العرو�س   

ا�ضتالمها )ثالثة على االأقل(.
اأبحاث حول قائمة االأطراف  اإجراء  اإثبات   
املعينني  املواطنني  قائمة  امل�ضتبعدين، 
التابعة لوزارة املالية االأمريكية، والقائمة 

املوحدة لالأمم املتحدة. 
اإظهار  )يجب  ال�ضعرية  للعرو�س  حتليل   
االأ�ضعار  اأن  الإثبات  نوعي  كمي/  حتليل 
البائع  ميزات  ميزة/  واإظهار  منطقية 

الذي وقع عليه االختيار(
مع  ترتافق  اأن  )يجب  امللف  يف  مذكرة   
التحليل وتو�ضح خطيا اخللفية والعملية 

التناف�ضية واملربرات الختيار البائع(.
موافقة و/ اأو  تنازل من USAID، )ح�ضب   

االقت�ضاء(.
)ح�ضب  املنظمة  من  معتمد  توقيع   

االقت�ضاء(. 
اأمر �رصاء موقع او العقد  
تاأكيد ا�ضتالم ال�ضلعة  

املمتلكات  اإدارة  بخ�ضو�س  موقع  كتاب   
اأخرى غري  املنحة جهة  )اإذا كان متلقي 

املنظمة(
ختم  )حتمل  البائع  فاتورة  من  ن�ضخة   

يفيد ت�ضديد  الدفع(.
املذكرات،  املرا�ضالت،   – �ضلة  ذات  وثائق   
ر�ضائل الفاك�س، ر�ضائل الربيد االإلكرتوين، 
جمعها  مت  التي   – املحادثات  �ضجالت 

طوال عملية ال�رصاء.
حالة ال�ضلع وموقعها.   
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الأ�ضناف املحظورة

 USAID ال يجوز �رصاء االأ�ضناف التالية باأموال
حتت اأية ظروف:

املعدات  اأو  ال�ضلع   – الع�ضكرية  املعدات  	•
لتلبية  ا�ضتخدامها  يتم  التي  الع�ضكرية 

املتطلبات الع�ضكرية للدولة املتعاونة؛

معدات مثل امليكروفونات،  معدات املراقبة –  	•

اأجهزة االإر�ضال، واأجهزة الت�ضجيل )ال ت�ضتمل 
ذات  والب�رصية  ال�ضمعية  املعدات  على 
غاية  هناك  اأن  طاملا  العامة  اال�ضتعماالت 

وحاجة وا�ضحة لها يف برناجمكم(؛

ال�ضلع واخلدمات مل�ضاندة الأن�ضطة ال�رصطة اأو  	•
هيئات اإنفاذ القانون االأخرى؛

معدات وخدمات االإجها�س؛ 	•

ذلك  يف  مبا  القمار  ومعدات  الفاخرة  ال�ضلع  	•
اأو االأقم�ضة  امل�رصوبات الكحولية، املجوهرات، 

باهظة الثمن 

معدات التحكم بالطق�س  	•

اأنواع قيود اأخرى

ترد القيود واملحظورات االأخرى التي تنطبق على 
املتحدة يف نظام  الواليات  اأغلب منح حكومة 
الربحــية"  التكاليــف للمنظمات غري  "مبادئ 

 .)A-122 ي�ضار اإليه عادة بالتعميم ،CFR 230 2(
الذي يو�ضح بالتف�ضيل القواعد اخلا�ضة بـ 56 
وال  ميكن  التي  واحلاالت  حمددة  وخدمة  �ضلعة 
باأموال من احلكومة  ميكن فيها ت�ضديد ثمنها 
�ضاملة  نظرة  اأخذ  املف�ضل  من  االأمريكية. 
ذات  املواد  كل  على  والتعرف  القائمة  هذه  اإىل 

ال�ضلة بربناجمكم.
املواد  بكل  اطالع  على  للبقاء  طريقة  اأف�ضل 

اإن�ضاء  هي  املحظورة  واملواد  لقيود  اخلا�ضعة 
االتفاقية  يف  ورد  ما  على  بناًء  وملئه  جدول 
برناجمكم.  على  املنطبقة  االإر�ضادية  والوثائق 
اإذا تلقيتم متويالً من عدة منح قد جتدون قيود 
خمتلفة على نواحي التمويل املختلفة. تاأكدوا 
عليها  ينطبق  التي  االتفاقية  اإىل  االإ�ضارة  من 

كل قيد.  

ا�ضتخدام الأموال اخلا�ضة

خا�ضة  م�ضادر  من  اأموال  ت�ضتخدمون  عندما 
التزامكم  من  كجزء  وخدمات  �ضلع  ل�رصاء 
القيود  بع�س  ت�ضبح  بالتكاليف،  بامل�ضاهمة 
بن�ضبة  منظمتكم  تلتزم  عندما  �ضارية.  غري 
املوازنة  �ضمن  التكاليف  يف  امل�ضاهمة  من 
ميكنكم  ال  للربنامج.  مالئمة  تكون  اأن  فيجب 
اعتبار االأموال اخلا�ضة امل�ضتخدمة ل�رصاء مواد 

حمظورة )كالكحول( م�ضاهمة يف التكاليف. 

ا�ضتغالل  احلاالت  بع�س  يف  املمكن  من  لكن 
مبتكرة  بطريقة  التكاليف  يف  امل�ضاهمة 
بفعالية  اأموالكم  ا�ضتخدام  من  لتتمكنوا 
اأكرث. فعلى �ضبيل املثال، باإمكانكم �رصاء �ضيارة 
 USAID م�ضتعملة باأموال خا�ضة ونقل اأموال
لتغطية تكاليف اأخرى يف الربنامج. اإذا نتج عن 
املوازنة قد يتعني عليكم  ذلك تغيري كبري على 

احل�ضول على موافقة م�ضبقة. 

USAID عواقب اإ�ضاءة ا�ضتخدام اأموال

منكم  تطلب  اأن  يف  باحلق   USAID حتتفظ 
�رصوط  مبوجب  اإنفاقها  يتم  مبالغ مل  اأي  اإعادة 
وبنود املنحة )اأي التكاليف غري امل�ضموحة وفقاً 
بال�ضجالت  االحتفاظ  من  تاأكدوا  لالأنظمة(. 
لثالث �ضنوات على االأقل بعد ت�ضليم تقريركم 
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النهائي يف حال اإجراء تدقيق.

4.3.2.3 القيود املتعلقة بامل�ضدر/ املن�ضاأ

يتعلقان  ال�رصاء  على  اإ�ضافيان  قيدان  هناك 
 - بامل�ضدر  اإليه  ي�ضار   – ال�ضنف  �رصاء  مبكان 
وباملكان الذي متت فيه زراعة اأو �ضناعة ال�ضنف 

– ي�ضار اإليه باملن�ضاأ. 

قيود عامة على امل�ضدر واملن�ضاأ

تنطبق قيود خمتلفة حول امل�ضدر واملن�ضاأ على 
اتفاقيات USAID املختلفة.

تخ�ضع املنظمات العاملة يف الواليات املتحدة 
 Buy اإىل اأحكام قانون �رصاء املنتجات االأمريكية
ل�رصاء  االأولوية  يعطي  الذي   American Act

ال�ضلع واخلدمات امل�ضنعة يف الواليات املتحدة. 
قد ينطبق هذا على عمليات ال�رصاء التي يقوم 
بها مقر رئي�ضي يف الواليات املتحدة ل�رصاء �ضلع 

لال�ضتخدام املحلي. 
ال�رصاء  عمليات  حتكم  خمتلفة  اأنظمة  هناك 
منح  متلقي  على  يجب  اخلارج.  يف  تتم  التي 
USAID الرجوع اإىل نظام USAID ب�ضاأن �رصاء 

)AIDAR( العقود

 ""


 ""
 ""


 ""




منح  ملتلقي  خم�ض�س  جغرايف"  "رمز  هناك 
ب�رصاء  لهم  يجوز  التي  الدول  يحدد   USAID

�ضلع وخدمات منها. هناك اأربعة رموز جغرافية 
 .941  ،935  ،899  ،000 وهي:  عادة  م�ضتخدمة 
تبني االتفاقية التعاونية الرمز اجلغرايف املنطبق 

على م�رصوعكم.

الرمز اجلغرايف  000

�رصاء  املنح  ملتلقي   000 اجلغرايف  الرمز  ي�ضمح 
املتحدة  الواليات  من  فقط  واخلدمات  ال�ضلع 
االأمريكية مبا يف ذلك اأي والية/ واليات اأمريكية، 
ومقاطعة كولومبيا  واملناطق التابعة ل�ضيادة 
املقاطعات،  )الكومنولث،  املتحدة  الواليات 

املمتلكات(. 

الرمز اجلغرايف 899

�رصاء  املنح  ملتلقي   899 اجلغرايف  الرمز  ي�ضمح 
الدولة  با�ضتثناء  دولة  اأي  واخلدمات من  ال�ضلع 
التالية  والدول  التعاونية  االتفاقية  يف  املعنية 
اخلارجية  ال�ضيا�ضة  مبوجب  لقيود  اخلا�ضعة 

اعتبارا من اأيار 2010:

كوبا                   •			ليبيا 	•

العراق                •			كوريا ال�ضمالية 	•

اإيران                   •			�ضوريا 	•

الو�س 	•
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الرمز اجلغرايف 935

�رصاء  املنح  ملتلقي   935 اجلغرايف  الرمز  ي�ضمح 
الدول  با�ضتثناء  دولة  اأي  من  واخلدمات  ال�ضلع 
املذكورة اأعاله واخلا�ضعة لقيود مبوجب ال�ضيا�ضة 

اخلارجية اعتباراً من اأيار 2010.

الرمز اجلغرايف 941

�رصاء  املنح  ملتلقي   941 اجلغرايف  الرمز  يخّول 
الدول  با�ضتثناء  دولة  اأي  من  واخلدمات  ال�ضلع 
اخلارجية  ال�ضيا�ضة  مبوجب  لقيود  اخلا�ضعة 
والدول  التعاونية  االتفاقية  يف  املعنية  والدول 

التالية وذلك اعتبارا من اأيار 2010:

األبانيا
 اأندورا
 اأنغوال
 اأرمينيا
النم�ضا
اأ�ضرتاليا
اأذربيجان

جزر الباهاما
البحرين
بلجيكا

البو�ضنة والهر�ضك
بلغاريا

رو�ضيا البي�ضاء
كندا

كرواتيا
قرب�س

جهورية الت�ضيك
الدمنرك
ا�ضتونيا
فنلندا

الذي  ال�ضنف  مكونات  من  مكون  اأي  كان  اإذا 
تريدون �رصاوؤه م�ضنوع يف اأحد الدول اخلا�ضعة 
للقيود، يعترب ال�ضنف غري موؤهل لل�رصاء باأموال 
الدول  على  دورية  تغيريات  هناك   .USAID

املدرجة لكل رمز. لالطالع على اأحدث املعلومات 
املتعلقة بال�ضيا�ضة اخلارجية  - الدول اخلا�ضعة 
لقيود، يرجى مراجعة اجلزء CFR228.03 22 على 

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

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

االأنظمة التي تنطبق على منظمتكم وت�ضتمل 
على اجلدول )امللحق اأ( من االتفاقية التعاونية.

فرن�ضا
الغابون
جورجيا

اأملانيا
اليونان

هوجن كوجن
هنغاريا
اأي�ضلندا
ايرلندا

اإيطاليا
اليابان

كازاخ�ضتان
الكويت

قريغي�ضتان
التفيا

ليختن�ضتاين
لتوانيا

لوك�ضمبورغ
مقدونيا

مالطا

مولدوفا
موناكو
منغوليا

اجلبل االأ�ضود
هولندا

نيوزيلندا
الرنويج

جمهورية ال�ضني ال�ضعبية

بولندا
الربتغال

قطر
رومانيا
رو�ضيا

�ضان مارينو
ال�ضعودية

�رصبيا

�ضنغافورة
اجلمهورية ال�ضلوفاكية

�ضلوفينيا
اأفريقيا اجلنوبية

اأ�ضبانيا
ال�ضويد
�ضوي�رصا

تايوان
طاجاك�ضتان
تركمان�ضتان

اأوكرانيا
االإمارات العربية املتحدة

اململكة املتحدة
اأوزباك�ضتان

مدينة الفاتيكان.
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القواعد والتنازلت لل�ضلع املحددة اخلا�ضعة 
لقيود

اأي  �رصاء  لكم  يجوز   ،935 اجلغرايف  للرمز  وفقاً 
من  املالية  موازنتكم  تقريبا يف  وخدمات  �ضلع 
اأي دولة يف العامل تقريبا فيما عدا اال�ضتثناءات 
اأمريكية  تكون  اأن  يجب  التي  التالية  الثالث 

املن�ضاأ:

ال�ضلع الزراعية 	•

املركبات 	•

امل�ضتح�رصات ال�ضيدالنية 	•

كما هو مبني فاإن هذا القيد ينطبق فقط على 
باإمكانكم �رصاء هذه ال�ضلع من  اأنه  اأي  املن�ضاأ 
اأي م�ضدر موؤهل، مما يعني اأنه باإمكانكم �رصاء 

مركبة اأمريكية ال�ضنع من تاجر حملي. 

من املمكن طلب احل�ضول على تنازل من �ضابط 
االتفاقية ل�رصاء هذه ال�ضلع التي مت ت�ضنيعها 
اأو زراعتها خارج الواليات املتحدة، ولكن �ضيتعني 
غري  ال�ضلعة  الختيار  �ضبب  تقدمي  عليكم 

االأمريكية. 

قد  التي  االأ�ضباب  اأحد  من  املثال  �ضبيل  على 
ملنح  االعتبار  بعني  االتفاقية  �ضابط  ياأخذها 
غري  االأمريكي  املنتج  يكون  اأن  هو  التنازل 
منتج  يتوفر  بينما  املحلية  ال�ضوق  يف  متوفر 
توؤدي  قد  احلالة  هذه  اأمريكي. يف  غري  له  مماثل 
تكلفة  زيادة  اإىل  االإ�ضافية  ال�ضحن  تكاليف 
�رصاء املنتجات االأمريكية ال�ضنع ب�ضورة كبرية. 
التقديرية قبل  التكاليف  وتوثيق  عليكم جمع 

االت�ضال ب�ضابط االتفاقية. 
�ضابط  اأي�ضاً  يُلزمكم  قد  الظروف،  بع�س  يف 

االتفاقية ب�رصاء املنتجات اأمريكية بغ�س النظر 
االإ�ضافية. قد ينطبق هذا على  التكاليف  عن 
اإذا  بع�س امل�ضتح�رصات ال�ضيدالنية خ�ضو�ضاً 
كان هناك قلق اإزاء جودة اأو �ضالمة م�ضتح�رصات 
الواليات  خارج  م�ضنعة  حمددة  �ضيدالنية 

املتحدة. 

الأخرى  اجلغرافية  الرموز  الفرعية،  املنح 
وامل�ضرتيات املحلية

قد يختلف تطبيق االأنظمة املتعلقة بامل�ضدر/ 
بالن�ضبة  املحلية  امل�ضرتيات  واأنظمة  املن�ضاأ 
كاأن  احلالية،  منحتكم  من  الفرعني  للمتلقني 
يكون مقر املتلقي الرئي�ضي يف الواليات املتحدة 
وبينما يقع مقر املتلقي الفرعي يف دولة اأخرى 

على �ضبيل املثال. 
قواعد  جتدوا  قد  امل�ضتقبلية،  املنح  يف  اأي�ضاً 
يتم  وقد  واملن�ضاأ  بامل�ضدر  تتعلق  خمتلفة 
لالإطالع  لكم.  رمز جغرايف خمتلف  تخ�ضي�س 
على �رصح كامل لقواعد USAID ب�ضاأن امل�ضدر/ 
وقواعد  اجلغرافية  الرموز  ذلك  يف  مبا  املن�ضاأ 
امل�ضرتيات املحلية، يرجى مراجعة الف�ضل 310 
 ADS Chapter( من نظام التعليمات املحو�ضبة

امل�ضدر واملن�ضاأ واجلن�ضية   – )310
http://www.usaid.gov/policy/(
.)ads/300/310.pdf

قائمة  املوؤهلني/  غري  املوردين   4.3.2.4
االأطراف امل�ضتبعدين

باالإ�ضافة اإىل القواعد املتعلقة باالأ�ضناف التي 
ميكنكم �رصاوؤها واالأماكن التي ميكنكم ال�رصاء 
منها، لدى USAID اأنظمة ب�ضاأن اجلهات التي 
قيام  عدم  ل�ضمان  وذلك  منها،  ال�رصاء  ميكن 
حيث  من  دعم  بتقدمي   USAID منح  متلقي 
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منظمات  اأو  اأ�ضخا�س  اأي  اإىل  املوارد  اأو  املواد 
ترتكب اأو تهدد بارتكاب اأعمال عنف اأو تدعمها.

امل�ضادر  مراجعة  عليكم  االلتزام،  هذا  لتلبية 
من  ال�رصاء  قبل  النتائج  وتوثيق  التالية  الثالث 

البائع:
1. قائمة االأطراف امل�ضتبعدين، وهي قاعدة 

بيانات ميكن البحث فيها عن االأفراد 
وال�رصكات واملنظمات غري املوؤهلة للح�ضول 

على اأموال احلكومة االأمريكية. تقع 
م�ضوؤولية ا�ضتخدام هذا النظام للتحقق 
من الباعة عليكم مبوجب بند عدم متويل 
االإرهاب  يف االأحكام املعيارية )املدرجة يف 

امللحق اأ- اجلدول( يف االتفاقية التعاونية - 
;www.epls.gov

2. قائمة املواطنني املحددين واالأ�ضخا�س 
املمنوعني التابعة لوزارة املالية االأمريكية - 

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

3. القائمة املوحدة لالأمم املتحدة ب�ضاأن القاعدة 
http://www.un.org/sc/co -  ططالبان -

 mittees/1267/consolist.shtml

اأن وظيفة البحث خمتلفة ب�ضكل  بالرغم من 
ال�ضهل  من  اأنه  اإال  موقع  كل  يف  طفيف 
اأو  املوظف  اأو  امل�ضت�ضار  كان  اإذا  مما  التحقق 
البائع اأو املتعاقد الفرعي امل�ضتقبلي غري موؤهل. 
علــى  بالبحــث  للبـدء  املثــال،  �ضبيل  على 
على  ال�ضغط  عليكم   www.epl.gov املوقــع 
مفتاح »بحث متقدم )Advanced Search(« يف 
اجلزء العلوي يف الناحية الي�رصى من ال�ضفحة 
�ضفحة  يف  املعلومات  قراءة  بعد  الرئي�ضية. 
يف  املتقدم  البحث  حول  هامة  »معلومات 
اإ�ضارة يف  وو�ضع  امل�ضتبعدين«  االأطراف  قائمة 
ال�ضندوق املوجود يف اأ�ضفل ال�ضفحة، ي�ضبح 
باإمكانكم اإجراء بحث ح�ضب ال�رصكة، اأو الهيئة، 
اأو ال�ضفينة، اأو الفرد وذلك يف قائمة البحث يف 

االأ�ضماء. 

ال�ضكل 23- البحث املتقدم يف قائمة الأطراف امل�ضتبعدين
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اإذا ح�ضلتم على تطابق تام، عليكم البحث عن 
عملية  يف  قدماً  امل�ضي  اخرتمت  اإذا  جديد.  بائع 
ال�رصاء، �ضتكون التكاليف غري م�ضموح بها ولن 

تقوم احلكومة االأمريكية بردها اإليكم.

اأنه  الوا�ضح  وكان من  جزئي،  تطابق  وجدمت  اإذا 
البحث  باإمكانكم  تريدونه،  الذي  املورد  لي�س 
على  االقتبا�س  عالمات  با�ضتخدام  اأخرى  مرة 
على  تام.  تطابق  على  للح�ضول  اال�ضم  نف�س 
 So and" املورد  على  البحث  عند  املثال،  �ضبيل 
�ضتعطيكم قاعدة البيانات نتيجة تطابق   "So

و�ضع  عند  لويزيانا.  يف   "John Tes-So Ning"

مثل  اال�ضم  من  جزء  على  االقتبا�س  عالمات 

اأية  البيانات  لن تعطيكم قاعدة   "So and So"

نتائج. اإذا ح�ضلتكم على نتائج ولكن مل تكونوا 
متاأكدين عليكم االت�ضال على الرقم 866-1-
االإلكرتوين  بالربيد  ر�ضالة  اإر�ضال  اأو   3757-472
من  للمزيد   support@epls.gov العنوان   على 

امل�ضاعدة. 

اإذا مل حت�ضلوا على اأية نتائج مطابقة، عليكم 
طباعة ال�ضفحة واالحتفاظ بها يف ملفاتكم 
ال�ضفحة  هذه  تبني  البحث.  عملية  لتوثيق 
تاريخ ووقت البحث والعبارات التي اأجريتم بحث 

عليها، كما هو مبني اأدناه يف ال�ضكل 24

4.3.2.5 املعدات غري اال�ضتهالكية 

املعدات هي االأ�ضناف امللمو�ضة التي لها عمر 
تكلفة  حتديد  ويتم  �ضنة  عن  يقل  ال  اإنتاجي 
الوحدة الواحدة فيها وفقاً ل�ضيا�ضات املنظمة 
مبلغ  االأمريكية  احلكومة  حتدد  واإجراءاتها. 
5،000 دوالر اأمريكي كتكلفة الوحدة التي ميكن 
ت�ضنيفها كمعدات. باإمكان منظمتكم حتديد 
قيمة اأقل ولكن ال ميكنها اأن تتجاوز مبلغ 5،000 
دوالر. لذا، اإذا �ضنفتم املعدات )التي لها قواعد 
واإجراءات �رصاء خا�ضة( ك�ضلع تزيد قيمتها عن 
ب�ضكل  ال�ضلع  كل  اإدراج  عليكم  دوالر   1،000

وتطبيق  املوازنة  املعدات يف  بند  م�ضتقل حتت 
قواعد �رصاء وا�ضتخدام املعدات عليها. ي�ضتمل 
خمتلفة   �ضعرية  عرو�س  عدة  جمع  على  ذلك 
كجزء من عملية ال�رصاء واإدخال هذه ال�ضلع اإىل 

نظام اإدارة املخزون.

التي  االأ�ضناف  �رصاء  عملية  اإدارة  املف�ضل  من 
من  اأقل  تكلفتها  ولكن  "معدات"  تعتربونها 
اأو  الكمبيوتر  اأجهزة  اأمريكي )مثل  5،000 دوالر 
تديرون  التي  الطريقة  بنف�س  النارية(  الدراجات 
التي تبلغ تكلفتها  بها عملية �رصاء االأ�ضناف 
املثال  �ضبيل  على  اأكرث  اأو  اأمريكي  دوالر   5،000
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االأ�ضناف  لهذه  �ضعرية  عرو�س  عدة  كجمع 
واإدراجها يف نظام اإدارة املخزون. 

4.3.3 ال�ضفر

اأو خارجها  الدولة  داخل  ال�ضفر  يكون  ما  غالباً 
اأو  زيارة ميدانية  اإجراء  اأو  �ضواء حل�ضور موؤمتر   –

�رصورياً  اآخر  غر�س  الأي  اأو  عمل  ور�ضة  ح�ضور 
لتنفيذ املنحة املمولة من احلكومة االأمريكية. 
تتعلق  بنود  على  التعاونية  االتفاقية  حتتوي 
ال�ضفر  رحالت  يف  بها  االلتزام  ويتعني  بال�ضفر 
قبل  مراجعتها  يجب  ولهذا  للم�رصوع  الدولية 

عمل اأي ترتيبات. 

4.3.3.1 متطلبات ال�ضفر

املوافقة امل�ضبقة على ال�ضفر الدويل

عليكم احل�ضول على موافقة خطية م�ضبقة 
من �ضابط االتفاقية )ما مل يتم تفوي�س املمثل 
الفني ل�ضابط االتفاقية بذلك( قبل كل رحلة 
يف  مذكورة  دولية  �ضفر  رحلة  اأي  تعترب  �ضفر. 
موافق  التعاونية  التفاقيتكم  املعتمدة  املوازنة 
عليها، وعليكم خالف ذلك تقدمي طلب خطي. 
عند طلب املوافقة على رحلة ال�ضفر الدولية، 

يجب تقدمي املعلومات التالية:

تاريخ ال�ضفر والعودة؛ 	•

الدولة اأو الدول املق�ضد؛  	•

الغر�س والهدف من الرحلة.  	•

التي  اخلطية  باملوافقة  االحتفاظ  يجب 
بريد  بر�ضالة  االتفاقية  �ضابط  ير�ضلها  قد 
امل�ضتقبل  يف  اإليها  للرجوع  ب�ضيطة  اإلكرتوين 
�ضابط  باإمكان  وثائقكم.  اإىل  اإ�ضافتها  ويجب 
االتفاقية ال�ضماح لكم بدالً من ذلك بت�ضليم 

قائمة بالرحالت التي �ضيتم القيام بها �ضمن 
املوافقة  واإعطاوؤكم  ال�ضنوية  العمل  خطة 
اإىل  االنتباه  "يرجى  واحدة.  دفعة  عليها جميعا 
وجوب املوافقة على كل رحلة �ضفر بدرجة رجال 

 .USAID االأعمال ب�ضكل منفرد من قبل

التنويه بال�ضفر

االأمريكية  ال�ضفارة  اأو   USAID بعثة  توجب  ال 
على موظفي متلقي منح USAID اأو املتلقيني 
خا�س  ت�رصيح  على  احل�ضول  منهم  الفرعيني 
 ،"Country Clearance" لل�ضفر اإىل دولة حمددة
ولكن اإذا كان الغر�س االأ�ضا�ضي من الرحلة هو 
العمل مع موظفي USAID يف البلد اأو كنتم 
تتوقعون احل�ضول على دعم اإداري اأو براجمي كبري 
من USAID، �ضيتعني عليكم اإبالغ البعثة قبل 

وذلك باأ�ضبوعني على االأقل.  ال�ضفر – 
يجب اأن ي�ضتمل التنويه على رقم املنحة، وا�ضم 
املمثل الفني ل�ضابط االتفاقية، وا�ضم امل�ضافر، 
وتاريخ الو�ضول، والغر�س من الرحلة. باإمكانكم 
عليكم  ولكن  االإلكرتوين  بالربيد  التنويه  اإر�ضال 
يف  التنويه  عن  بن�ضخة  االحتفاظ  من  التاأكد 
يف   USAID بعثة  اإليكم  �ضرت�ضل  �ضجالتكم. 
الرحلة  اإذا مت رف�س  اأيام  رداً خالل خم�ضة  البلد 
رداً خالل خم�ضة  اإذا مل ي�ضتلم املتلقي  فقط. 
اأيام عمل �ضيتم اعتباره م�ضتوف ملعايري التنويه 

ويجوز له ال�ضفر.
يف حال وجود خماوف اأمنية يف دولة حمددة، من 
تواجد  عن  االأمريكية  ال�ضفارة  اإبالغ  املف�ضل 
يعترب  اإليها.  و�ضوله  مبجرد  الدولة  يف  امل�ضافر 
للمهمات  بالن�ضبة  االأمر مهم خ�ضو�ضاً  هذا 

طويلة املدى. 
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قانون ال�ضفر على اخلطوط اجلوية الأمريكية 
"The Fly America Act"

على  ال�ضفر  وجوب  على  القانون  هذا  ين�س 
اجلوية  الناقالت  اأو  االأمريكية  اجلوية  الناقالت 
مع  م�ضرتك  رمز  اتفاقية  لها  التي  االأجنبية 
اخلطوط اجلوية االأمريكية طاملا كانت ت�ضافر اإىل 

املق�ضد الذي تريدونه، وذلك با�ضتثناء ما يلي: 

اإذا مل يكن هناك اأي ناقل جوي اأمريكي يوفر  	•
الرحلة،  من  حمدد  جزء  يف  ال�ضفر  خدمات 
اجلوي  النقل  خدمات  ا�ضتعمال  لكم  فيجوز 
االأجنبي فقط لالنتقال من واإىل اأقرب نقطة 

ربط بخدمات النقل اجلوي االأمريكي.

اإذا  اأجنبي  ناقل جوي  ال�ضفر على  باإمكانكم  	•
كانت مدة اخلدمة املقدمة منها ثالث �ضاعات 
اأو اأقل وكان ا�ضتعمال الناقل اجلوي االأمريكي 
�ضيوؤدي على االأقل اإىل م�ضاعفة مدة �ضفركم.

خدمة  يوفر  االأمريكي  اجلوي  الناقل  كان  اإذا  	•
)بدون  املبا�رص  ال�ضفر  اأو  توقف  بدون  ال�ضفر 
نقطة  اإىل  املغادرة  نقطة  تغيري طائرات( من 
اجلوي  الناقل  ا�ضتخدام  عليكم  الو�ضول 
مدة  اإطالة  اإىل  ذلك  يوؤدي  مل  ما  االأمريكي، 
�ضفركم وتاأخريكم يف نقطة املغادرة ملدة 24 

�ضاعة اأو اأكرث.  

اإذا كان الناقل اجلوي االأمريكي ال يوفر خدمة  	•
)بدون  املبا�رص  ال�ضفر  اأو  توقف  بدون  ال�ضفر 
تغيري الطائرات( ما بني نقطة املغادرة ونقطة 

 :Fly America Act مالحظة حول قانون

غري  جوي  ناقل  ا�ضتعمال  تربير  يجوز  ال 
اأمريكي فقط بناًء على توفري التكاليف

اجلوي  الناقل  ا�ضتخدام  عليكم  الو�ضول 
فيه  تتوفر  الذي  الطريق  طوال  االأمريكي 
االأمور  اإحدى  اإىل  ذلك  يوؤدي  مل  ما  اخلدمة 
التالية على االأقل باملقارنة مع ا�ضتخدام ناقل 

جوي اأجنبي:
زيادة عدد مرات تغيري الطائرات خارج الواليات   -

املتحدة مبرتني اأو اأكرث؛ اأو
�ضت  عن  يقل  ال  مبا   ال�ضفر  فرتة  متديد    -

�ضاعات اأو اأكرث؛ اأو
- اأن ت�ضتغرق فرتة الربط على نقطة تقاطع 

يف اخلارج اأربع �ضاعات اأو اأكرث. 

ال�ضياحية يف كل  الدرجة  وجوب  ا�ضتعمال 
رحالت ال�ضفر

بالن�ضبة لل�ضفر املحلي والدويل لغايات ر�ضمية 
مت  اإذا  )اإال  ال�ضياحية  الدرجة  ا�ضتعمال  عليكم 
اأو من خالل  الرحلة �ضخ�ضياً  تكاليف  ت�ضديد 

مزايا ال�ضفر املتكرر(. 
 ت�ضتمل اال�ضتثناءات التي متكنكم من ال�ضفر 

على درجة رجال االأعمال على الظروف التالية:

رحالت الطريان املنتظمة بني نقطة املغادرة/  	•
الربط(  نقطة  ذلك  يف  )مبا  الو�ضول  نقطة 
رجال  ودرجة  االأوىل  بالدرجة  فقط  متوفرة 

االأعمال. 

خالل  ال�ضياحية  الدرجة  يف  مكان  يتوفر  ال  	•

التي  امل�ضتعجلة  املهمة  الإمتام  الالزم  الوقت 
اإ�ضافة  من  التاأكد  )يجب  تاأجيلها  ميكن  ال 
امل�ضتعجلة  ال�ضفة  تثبت  التي  الوثائق 

للمهمة ودرجة اأهميتها(.

ال�ضفر بدرجة رجال االأعمال �رصوري للتعامل  	•
لديكم  خا�ضة  احتياجات  اأو  اإعاقات  اأي  مع 
مثبتة  بتقرير خطي من هيئة طبية خمت�ضة.  
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اال�ضتثنائية  الظروف  اأو  االأمنية  الغايات  	•
التي حتددها الوكالة جتعل ا�ضتخدام ترتيبات 
لنجاح  �رصوريا  االأعمال  رجال  بدرجة  ال�ضفر 

تاأدية الوكالة ملهمتها.

الدرجة ال�ضياحية على منت ناقل جوي اأجنبي  	•
النظافة  معايري  توفر  ال  معتمد  به/  م�رصح 

وال�ضحة املالئمة.  

جتدر االإ�ضارة اإىل اأن هذه اال�ضتثناءات، على الرغم 
من وجودها فعلياً، اإال اأنها ال ت�ضعى باأي حال اإىل 
الرتويج لل�ضفر بدرجة رجال االأعمال والتي يجب 

ا�ضتخدامها فقط يف الظروف اال�ضتثنائية.

الوثائق املتعلقة بال�رشاء لل�ضفر

خدمة  اأو  �ضلعة  اأي  �رصاء  عند  احلال  هو  كما 
اتباع  عليكم  االأمريكية،  احلكومة  باأموال 
بال�رصاء  املتعلقة  االأمريكية  احلكومة  اأنظمة 
وتوثيق عملية �رصاء تذاكر ال�ضفر اجلوي بعناية. 
اأي اأن عليكم تقدمي دليل باأن �رصاء التذاكر قد مت 
من خالل عملية تناف�ضية، واإثبات اأنكم �ضافرمت 
فعالً اإىل املق�ضد وذلك بت�ضليم بطاقات العبور 

على منت الطائرة واأرومة التذاكر. 
الطريان  قانون  ا�ضتثناءات  تطابقت  اإذا  اأي�ضاً، 
ت�ضتخدموا  رحلة �ضفركم ومل  االأمريكي على 
واأي  �ضهادة  تقدمي  عليكم  اأمريكي  جوي  ناقل 
تقبل  لن  املانحة.  للوكالة  الزمة  اأخرى  وثائق 
الوكالة املانحة اأي تكاليف نقل ملنظمتكم من 

دونها. ت�ضتمل ال�ضهادة على ما يلي:  

ا�ضم امل�ضافر؛ 	•

تواريخ ال�ضفر؛ 	•

نقطة املغادرة ونقطة الو�ضول؛ 	•

اجلوي،  الناقل  وا�ضم  املف�ضل،  الرحلة  برنامج  	•

ورقم كل جزء من الرحلة؛ 

اأحد  عليكم  انطبقت  كيف  يو�ضح  بيان  	•
من  ن�ضخة  اأو  اأعاله  املحددة  اال�ضتثناءات 
اأن  اعتبار  على  اخلطية  وكالتكم  موافقة 

خدمات الناقل االأجنبي �رصورية. 

اإعداد تقرير عن الرحلة

ل كتابة  بعد رحلة ال�ضفر الدويل )واملحلي( يف�ضّ
امل�ضتفادة  االأمور  فيه  تبينون  خمت�رص  تقرير 
لي�س  ب�ضهولة.  لالآخرين  تقدميه  وت�ضتطيعون 
هناك �ضيغة حمددة اأو بروتوكول خا�س لكتابة 
تقرير الرحلة، ولكن يو�ضح التقرير عادة املكان 
واملرافقني  ذهابكم  و�ضبب  اإليه  ذهبتم  الذي 

والعمل الذي قمتم به واالأمور امل�ضتفادة. 
عند كتابة التقرير، تخيلوا كيف �ضي�ضتخدمه 
وي�ضتفيد منه القّراء. فيما يلي بع�س االإر�ضادات: 

من  الغر�س  تو�ضح  ق�ضرية  بفقرة  ابدءوا  	•
الرحلة )ملاذا(

باخت�ضار  الرحلة  يف  اأن�ضطتكم  خل�ضوا  	•

عادة  يهتم  ال  القارئ  اأّن  تذكروا  وواقعية. 
بالتفا�ضيل الدقيقة لالأحداث. عليكم كتابة 
)اأين،  الرحلة  عن  ووا�ضح  خمت�رص  تلخي�س 

ومتى، ومن، وكيف(.

يجب  اأنه  تعتقدون  هامة  معلومات  اذكروا  	•
)الدرو�س  عليها  الرتكيز  اأو  ال�ضوء  اإلقاء 

امل�ضتفادة(.

قدموا يف النهاية تو�ضيات واأي متابعات يجب  	•

القيام بها اإذا كان ذلك مالئم. 

4.3.3.2 و�ضع �ضيا�ضة �ضفر خطية

 USAID ب�ضيا�ضات  االلتزام  اإىل  باالإ�ضافة 
�ضيا�ضتها  احلكومية  غري  ملنظمتكم  كان  اإذا 
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عليكم  ال�ضفر  ب�ضاأن  بها  اخلا�ضة  اخلطية 
مراجعتها عند عمل اأي ترتيبات لل�ضفر، ولكن 
اإن مل يكن لديها �ضيا�ضة فمن املف�ضل اأن تقوم 
للموظفني  ال�ضيا�ضات  هذه  تتيح  ب�ضياغتها. 
لغايات  ر�ضمية  �ضفر  برحالت  ي�ضافرون  الذين 
التي  التكاليف  ا�ضرتداد  ودولياً  حملياً  العمل 
والوجبات  واملبيت  التنقل  مقابل  حتملوها 

وامل�ضاريف النرثية والبدالت االأخرى. 

قائمة مرجعية ل�ضيا�ضة ال�ضفر

اخلا�ضة  ال�ضفر  �ضيا�ضة  على  يجب 
باملنظمة اأن تقوم مبا يلي كحد اأدنى:

تكاليف  حتديد  لطريقة  اإجراءات  و�ضع   
ال�ضفر )على �ضبيل املثال، البدل اليومي، 

امل�ضاريف الفعلية، الخ.(
على  للموافقة  داخلية  متطلبات  اإقرار   

ال�ضفر
لكل  واخلارجي  املحلي  ال�ضفر  تغطية   
كانت  اإذا  عما  النظر  بغ�س  املوظفني 

ممولة من حكومة الواليات املتحدة.
بها  امل�ضموح  اجلوي  النقل  درجة  حتديد   

يف الظروف اخلا�ضة.
على  ال�ضفر  قانون  مبتطلبات  االلتزام   
 Fly America اخلطوط اجلوية االأمريكية

Act
موافقات  اأو  تنويهات  اأي  على  الن�س   

.USAID لل�ضفر تطلبها منحة
مبوجب  بها  امل�ضموح  التكاليف  حتديد   
مبادئ  يتما�ضى  مبا  وذلك  ال�ضيا�ضة 
اأقرها  التي  بها  املعمول  التكاليف 

مكتب االإدارة واملوازنة االأمريكي
 http://www.usaid.gov/policy/
ads/300/30359s1.pdf  why isn’t it 
blue، like other websites

الت�رصيح  اإجراءات  اجليدة  ال�ضفر  �ضيا�ضة  حتدد 
تكاليف  �ضبط  يف  وت�ضاعد  الر�ضمي،  لل�ضفر 
وا�ضحة  اإر�ضادات  وتوفر  العمل،  لغايات  ال�ضفر 
اأنواع ومبالغ امل�ضاريف التي ميكن قبولها.  عن 
واملوثقة  املكتوبة  ال�ضفر  �ضيا�ضة  اأن  كما 
املوظفني  كافة  معاملة  �ضمان  يف  ت�ضاعد 

بعدل واإن�ضاف. 

يجب اأن تتناول �ضيا�ضة ال�ضفر امل�ضائل التالية:

املوافقة 	•

املوظف  خاللها  من  يقوم  التي  العملية   -
مبا  ال�ضفر،  على  املنظمة  موافقة  بطلب 
امل�ضافر  على  يجب  الذي  النموذج  ذلك  يف 
وال�ضخ�س  النموذج،  ت�ضليم  ووقت  تعبئته، 

الذي يجب ت�ضليم النموذج اإليه. 

الدفعات امل�ضبقة 	•

تدفع  التي  املبالغ  ح�ضاب  �ضيتم  كيف   -
�ضبيل  على  ال�ضفر.  ال�ضتعماالت  م�ضبقاً 
عدم  على  ال�ضيا�ضات  بع�س  تن�س  املثال، 
اإمكانية اإ�ضدار دفعات م�ضبقة تزيد قيمتها 
التقديرية  ال�ضفر  تكاليف  اإجمايل  من 

بن�ضبة معينة. 

من  م�ضبقاً،  املدفوعة  املبالغ  ت�ضوية  عند   -
دفعة  من  اأكرث  هناك  يكون  ال  اأن  االأف�ضل 
ويجب  الوقت،  نف�س  يف  واحدة  م�ضبقة 
حتديد موعد نهائي )على �ضبيل املثال، خالل 
املوظف  ليقوم  واحد(  �ضهر   - اأ�ضبوعني 
بت�ضوية الدفعة امل�ضبقة مبجرد العودة من 

رحلة ال�ضفر. 

ا�ضرتداد النفقات 	•

)على  ردها  ميكن  التي  التكاليف  اأنواع   -
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�ضبيل املثال تكاليف املوا�ضالت، التاأ�ضريات، 
الهاتفية،  املكاملات  العملة،  حتويل  االإقامة، 

االإنرتنت، الخ(. 

هل �ضيتم قبول التكاليف بناًء على اإي�ضاالت   -
الدفع الفعلية اأم على اأ�ضا�س البدل اليومي 
اأم مزيج من االثنني. اإذا مت اختيار رد النفقات 
حتديد  فيجب  اليومي،  البدل  اأ�ضا�س  على 
�ضيا�ضة وا�ضحة للبدل اليومي عن رحالت 

ال�ضفر املحلي والدويل. 

ال�ضفر  رحالت  املوظفون  �ضيثبت  كيف   -
بعد عودتهم من رحلة ال�ضفر. العديد من 
تقرير  منوذج  ت�ضع  احلكومية  غري  املنظمات 
 Microsoft برنامج  با�ضتخدام  م�ضاريف 
كل  بعد  بتعبئته  املوظفون  يقوم   Excel

رحلة. 

ال�رصف 	•

العملة  لتحويل  امل�ضتخدم  ال�ضعر  ما   -
ت�ضتعمل  املحلية.  العملة  اإىل  االأجنبية 
بع�س املنظمات غري احلكومية على �ضبيل 
البلد  يف  ال�ضائد  ال�رصف  �ضعر  املثال 
الر�ضمية  العملة  �رصف  بيانات  وت�ضتخدم 
منظمات  ت�ضتخدم  بينما  داعمة،  كوثائق 
اأخرى �ضعر ال�رصف من  م�ضدر موثوق على 

   . www.oanda.com  االإنرتنت مثل

لل�ضفر  قواعد  اعتماد  مبجرد  مالحظة: 
ب�ضكل  املنظمة  �ضيا�ضة  تطبيق  يجب 
موحد على االأن�ضطة املمولة من احلكومة 
حتدد  مل  ما  االأخرى،  واالأن�ضطة  االأمريكية 
ال�ضفر  يتم  التي  التعاقدية  االتفاقية 

مبوجبها اإجراءات/ متطلبات خمتلفة. 

�ضفر  �ضيا�ضة  لدى منظمتنا  يكن  لو مل  ماذا 
خطية؟

اإذا مل تكن لديكم �ضيا�ضة �ضفر خطية ب�ضاأن 
اخلارجية  وزارة  اأنظمة  فتكون  ال�ضفر،  تكاليف 
االأمريكية هي املعيار لتحديد ما اإذا كان البدل 
اليومي لرحالت ال�ضفر اإىل اخلارج منطقية. يتم 
ن�رص االأ�ضعار �ضهرياً ح�ضب الدول )واملدن داخل 

الدول( على املوقع
http://aoprals.state.gov/web920/per_ 

 .diem.asp

اإذا مل تكن لديكم �ضيا�ضة �ضفر، �ضتوفر لكم 
املتبعة  املمار�ضات  عن  التالية  العامة  اللمحة 
من قبل احلكومة االأمريكية اإطار عمل لتتمكنوا 

من و�ضع ال�ضيا�ضة اخلا�ضة بكم. 

هل يحتاج امل�ضافر اإىل احل�ضول على موافقة/ 
ت�رصيح؟

على  اخلا�ضة  ال�ضفر  �ضيا�ضة  تفر�س  اأن  يجب 
�ضفر  طلب  منوذج  وت�ضليم  تعبئة  امل�ضافرين 
يحدد اأ�ضباب ال�ضفر، وتواريخ ال�ضفر، والتكلفة 

التقديرية، الخ وت�ضليمه اإىل امل�رصف.

هل يجوز  للم�ضافر طلب دفعة مالية م�ضبقة 
لل�ضفر؟

قد يرغب امل�ضافر يف طلب دفعة م�ضبقة قبل 
امل�ضاريف  )اأو  اليومي  البدل  لتغطية  ال�ضفر 
الفعلية وذلك بناًء على �ضيا�ضة املنظمة( واأي 
اأخرى مرتبطة بالعمل. يعتمد مبلغ  م�ضاريف 
الدفعة امل�ضبقة و�ضيغة الطلب على �ضيا�ضة 
املنظمة. مالحظة: غالباً ما يجد املدققون اأنه 
ال يتم اإ�ضدار الدفعات امل�ضبقة مبا يتما�ضى مع 

�ضيا�ضة املنظمة. 
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عنها  واالإبالغ  امل�ضبقة  الدفعات  توثيق  يجب 
ال�ضلة.  الرحلة ذات  اإمتام  بعد فرتة ق�ضرية من 
قد يوؤدي عدم ت�ضوية الدفعات امل�ضبقة اخلا�ضة 
برحلة ال�ضفر  اإىل خ�ضم تلك الدفعة من راتب 
امل�ضافر. )بالرغم من اأن هذه ممار�ضات جيدة اإال 
اأنه من ال�رصوري اأن تكون متما�ضية مع �ضيا�ضة 

املنظمة.(

 ما هو البدل اليومي ؟
يومية  تكاليف  مبلغ  اأعلى  هو  اليومي  البدل 
يوم  كل  عن  للم�ضافر/امل�ضافرة  قبولها  ميكن 
الأداء  املعتاد  العمل  مكان  فيه  تغيب  يغيب/ 

العمل يف موقع اآخر. 
يتاألف البدل اليومي عادة من جزئني: 

�ضعر  اأق�ضى  اأو  ال�ضعري  ال�ضقف  1. االإقامة: 
ميكن قبوله لبدل االإقامة؛ غالباً ما يتم قبول 
الفعلية  التكلفة  بناًء على  االإقامة  تكاليف 
التي يتم تكبدها وال تزيد عن ال�ضعر االأق�ضى 
املتحدة.  الواليات  حكومة  لدى  امل�ضموح 
االأ�ضلية  االإي�ضاالت  ت�ضليم  يجب  تذكروا: 

عند طلب ا�ضتعادة تكاليف االإقامة.

�ضعر   :)M&IE( النرثية  وامل�ضاريف  2. الوجبات 
والغداء،  )الفطور،  للوجبات  ثابت  يومي 
والع�ضاء، واالإكراميات وال�رصائب ذات ال�ضلة( 
وامل�ضاريف النرثية )مثل االإكراميات، وخدمات 

من املمار�ضات الف�ضلى: 

دفعة  من  اأكرث  هناك  يكون  ال  اأن  يجب 
وال  مرة؛  كل  يف  لل�ضفر  واحدة  م�ضبقة 
ت�ضدروا اأي دفعات م�ضبقة لل�ضفر جديدة 
التكاليف  طلب  امل�ضافر  ي�ضّلم  حتى 
التي  التكاليف  قبول  لل�ضفر/  امل�ضبقة 

دفعها وقبول تقرير ال�ضفر. 

امل�ضبغة والعناية ال�ضخ�ضية(. يوفر ال�ضكل 
التي  اليومي  البدل  اأ�ضعار  على  مثاال   25
اإىل  لل�ضفر  االأمريكية  اخلارجية  وزارة  حددتها 
فرن�ض�س تاون بوت�ضوانا، وميكن االطالع عليها 

من خالل هذا الرابط
http://aoprals.state.gov/web920/per_ 
diem.asp

اإذا مل تكن املدينة التي تتوجهون اإليها مدرجة 
على القائمة حتت بند "ا�ضم املوقع" ا�ضتخدموا 
)العمود 2 من  "غري ذلك"  لـ  ال�ضعر املخ�ض�س 

ال�ضكل 25( املن�ضور لتلك الدولة. 

يجوز حتميل تكاليف ال�ضفر بناًء على التكاليف 
الفعلية، اأو بناًء على البدل اليومي اأو مزيج من 
لالإقامة  الفعلية  التكلفة  )ا�ضتخدام  االثنني 
وامل�ضاريف  للوجبات  كاأ�ضا�س  اليومي  والبدل 
النرثية على �ضبيل املثال(، على اأن يتم تطبيق 
الطريقة على كل الرحلة ولي�س فقط على اأيام 

خمتارة منها.
  

بدل الوجبات وامل�ضاريف النرثية

بدل  على  احل�ضول  عموماً  للم�ضافرين  يحق 
اليوم  منذ  وذلك  النرثية  وامل�ضاريف  للوجبات 
يف  للم�ضافرين  يحق  ال�ضفر.  فيه  يبداأ  الذي 
يوم املغادرة واأخر يوم �ضفر احل�ضول على ن�ضبة 
)بناًء على �ضيا�ضة املنظمة، �ضيا�ضة احلكومة 
بدل  �ضعر  من   )%75 هي  املعيارية  االأمريكية 
الوجبات وامل�ضاريف النرثية ملوقع ال�ضفر امل�رصح 
رحالت  يف  يخرجون  الذين  للموظفني  يحق  به. 
وم�ضاريف  وجبات  بدل  على  احل�ضول  حملية 

نرثية اإذا كانت مدة ال�ضفر تتجاوز 12 �ضاعة.
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مثالً(  الوجبات)كالغداء  اإحدى  كانت  لو  ماذا 
مثالً(  اأخرى  منظمة  قبل  )من  جمانا  مقدمة 

اأثناء الرحلة؟
يتم تعديل بدل الوجبات وامل�ضاريف النرثية اإذا 
اأثناء  جماناً  مقدمة  الوجبات  الوجبة/  كانت 

رحلة ال�ضفر لغايات العمل.

من  اخل�ضم  حل�ضاب  اخلا�س  االإلكرتوين  املوقع 
البدل  الأ�ضعار  النرثية  وامل�ضاريف  الوجبات  بدل 
االأمريكية  اخلارجية  وزارة  حددتها  التي  اليومي 
http://www.state. التايل:  الرابط  على  متوفر 

.gov/www/perdiems/breakdown.html

اخلا�ضة  �ضيا�ضتها  منظمتكم  لدى  كان  اإذا   
ت�ضتمل على �رصح  باأن  يُن�ضح  اليومي،  بالبدل 
عن طريقة اخل�ضم من بدل الوجبات وامل�ضاريف 
النرثية اإذا مت تقدمي وجبة االإفطار/ الغداء و/ اأو 
الع�ضاء جماناً. يجب عدم تعديل املبلغ عموماً 
اإذا مت تقدمي وجبات جمانية من قبل الناقل العام 
)كاأن  الفنادق  اأو  القطارات(  اأو  اجلوية  )اخلطوط 
واالإفطار  النوم  على  الفنادق  اأ�ضعار  ت�ضتمل 

مثالً(.

توثيق بدل الوجبات وامل�ضاريف النرثية 

لقبول 25 دوالر اأو اأكرث من تكاليف االإقامة 
امل�ضافر  على  االأخرى،  ال�ضفر  وتكاليف 
االأ�ضلية  والفواتري  باالإي�ضاالت  االحتفاظ 
يعترب  ال  امل�ضاريف.  لتوثيق  وتقدميها 
الوجبات  م�ضاريف  عن  اإي�ضاالت  تقدمي 
حتت  الواقعة  ال�ضخ�ضية  وامل�ضاريف 
اإلزامياً،  النرثية"  وامل�ضاريف  "الوجبات  بند 
يتوجب تقدميها مبوجب �ضيا�ضة  ولكن قد 

منظمتكم اخلا�ضة بالبدل اليومي.  

تاريخ ال�رصيان مالحظات  ال�ضعر 
االأق�ضى 

للبدل اليومي

�ضعر الوجبات 
وامل�ضاريف 

النرثية

�ضعر 
االإقامة 
االأق�ضى

نهاية 
املو�ضم

بداية 
املو�ضم

ا�ضم املوقع ا�ضم البلد

2009/01/12 ال ينطبق US$226 US$54 US$172 31/12 01/01 فران�ضي�ضتاون بوت�ضوانا

2009/01/12 ال ينطبق US$147 US$44 US$103 31/12 01/01 غري ذلك بوت�ضوانا

ال�ضكل 25-  منوذج اأ�ضعار البدل اليومي لل�ضفر اإىل بوت�ضوانا. 

ماذا لو كان هناك وجبات عمل اأثناء الرحلة؟ 

كانت  اإذا  العمل  وجبات  تكاليف  رد  يجب 
م�ضحوبة بتو�ضيح خطي ملا يلي:

الغر�س من االجتماع 	•

�ضبب عقد االجتماع يف وقت الطعام 	•

امل�ضميات  االأ�ضماء،   – االجتماع  ح�رص  من  	•

الوظيفية )ح�ضب االقت�ضاء(؛ 

نتائج االجتماع 	•

باإمكان امل�ضافر طلب احل�ضول على بدل يومي 
اأو ا�ضرتداد نفقات فعلية، ويف هذه احلالة مبا اأن 
وجبة  تكاليف  بدل  ا�ضرتداد  يطلب  قد  امل�ضافر 
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العمل )ب�رصط توفر الوثائق الالزمة(، يجب تعديل 
بدل الوجبات وامل�ضاريف النرثية مبا يتما�ضى مع 
ذلك متاماً كما هو االأمر عندما تكون الوجبات 

متوفرة جماناً. 

مواقع  )اأو  دول  عدة  اإىل  �ضخ�س  �ضافر  لو  ماذا 
يف دولة واحدة( خالل الرحلة نف�ضها وكان لكل 

منها �ضعر بدل يومي خمتلف؟

على  بناًء  املقبول  اليومي  البدل  ح�ضاب  يتم 
فيه.  لالإقامة  الرتتيبات  اإجراء  مت  الذي  املوقع 
الوجبات  �ضعر  يكون  اإقامة  هناك  يكن  مل  اإذا 
ال�ضعر  هو  به  املعمول  النرثية  وامل�ضاريف 
اأكرث  بزيارة  امل�ضافر  قام  اإذا  للموقع.  املخ�ض�س 
من موقع يف يوم واحد، يتم اعتماد املوقع الذي 
زار  اإذا  نرثية.  وم�ضاريف  وجبات  �ضعر  اأعلى  له 
امل�ضافر اأكرث من دولة واحدة خالل الرحلة، يتم 
اأيام  عن  بلد  لكل  املخ�ض�س  ال�ضعر  اعتماد 

االإقامة فيها. 

اأو  الفعلية  االإقامة  تكاليف  كانت  لو  ماذا 
من  اأعلى  النرثية  وامل�ضاريف  الوجبات  تكاليف 
ال�ضعر االأق�ضى امل�ضموح من حكومة الواليات 

املتحدة؟

بالرغم من اأن ال�ضيا�ضة التي تتبعها منظمتكم 
لتحديد اأق�ضى مبلغ ميكن قبوله قد تختلف عن 
�ضيا�ضة احلكومة االأمريكية، لكن يجب االنتباه 
النرثية  وامل�ضاريف  الوجبات  جتاوزت  اإذا  اأنه  اإىل 
حكومة  حددتها  التي  اليومي  البدل  اأ�ضعار 
الواليات املتحدة للمواقع، �ضيتعني على امل�ضافر 
الوحيد  اال�ضتثناء  الزائدة.  التكاليف  ت�ضديد 
وح�ضلتم  طلبتم  اإذا  هو  القاعدة  هذه  على 
بالتحديد على موافقة م�ضبقة على "االإقامة 
هذه  منح  يتم  ال  لكن  اأعلى.  ب�ضعر  الفعلية" 

عادية.  غري  اأو  خا�ضة  ظروف  يف  اإال  املوافقة 
عند طلب  اال�ضلية  الو�ضوالت  ت�ضليم  ويجب 

رد م�ضاريف االقامة.
ماذا لو اأقام امل�ضافر يف منزل اأحد اأ�ضدقائه اأو 

اأقربائه؟

اأحد  بيت  يف  يقيم  الذي  للم�ضافر  يجوز  ال 
الر�ضمي  �ضفره  اأثناء  اأقربائه  اأو  اأ�ضدقائه 
�ضعر  يكون  لهذا،  االإقامة.  مب�ضاريف  املطالبة 
هو  به  املعمول  النرثية  وامل�ضاريف  الوجبات 
ال�ضعر اخلا�س باملوقع الذي مت ال�ضفر اإليه وذلك 
يف احلاالت التي ال ت�ضتدعي عمل ترتيبات اإقامة.  

كيف يح�ضب امل�ضافرون امل�ضاريف التي حتملوها 
بالعملة االأجنبية؟ 

بالن�ضبة لل�ضفر الدويل، تكون اأغلب امل�ضاريف 
هذه  حل�ضاب  االأجنبية.  بالعملة  جميعها  اأو 
امل�ضاريف، يجب على امل�ضافر تقدمي االإي�ضاالت 
ال�ضارية  العملة  �رصف  اأ�ضعار  و�ضعر/  املالئمة 
�ضعر  لتحديد  البلد.  تلك  يف  االإقامة  فرتة  يف 
ال�ضعر  ا�ضتعمال  يجب  املالئم  العملة  حتويل 
اإي�ضاالت  ال�ضائد عند وقت ال�رصف واملوثق يف 
موثوق  اإلكرتوين  موقع  اإىل  الرجوع  اأو  ال�رصف، 

ل�رصف العملة مثل: 
 .http://www.oanda.com/converter/classic

التي  ال�رصف  اأ�ضعار  توثيق  من  تاأكدوا 
�ضفحة  طباعة  خالل  من  وذلك  ت�ضتخدموها 

املوقع االإلكرتوين وتقدميها مع تقرير امل�ضاريف.
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من  املمولة  املمتلكات  ا�ضتعمال   4.3.4
USAID

بوا�ضطة  معدات  منظمتكم  ت�ضرتي  عندما 
اأموال USAID هناك قيود حمددة حول كيفية 

ا�ضتخدام هذه املعدات.

ا�ضتخدام املعدات خارج نطاق اأن�ضطة املنحة

التي  املقتنيات  ملكية  تعود  احلاالت،  اأغلب  يف 
مت �رصاوؤها مبوجب املنحة اإىل منظمتكم. راجعوا 
راجعوا  اأو  ذلك  للتاأكد من  التعاونية  االتفاقية 
املعلومات،  من  للمزيد   CFR 226  22 التعميم 
http://edocket.access.gpo. العنوان  على 
 .gov/cfr_2007/aprqtr/22cfr226.34.htm

باإمكانكم ا�ضتعمال املعدات يف الربنامج الذي 
احلاجة  مدة  طوال  وذلك  اأجله  من  �رصاءها  مت 
 USAID اإليها بغ�س النظر عما اإذا كانت منحة
على  ال.  اأم  للربنامج  الدعم  تقدمي  يف  ت�ضتمر 
�ضبيل املثال، اإذا قمتم ب�رصاء �ضيارة ال�ضتعمالها 
 ،USAID من  بتمويل  متنقلة  فح�س  كوحدة 
لنف�س  ال�ضيارة  ا�ضتعمال  موا�ضلة  باإمكانكم 
الغر�س حتى بعد انتهاء املنحة طاملا ا�ضتمريتم 
يف تطبيق برنامج الفح�س املتنقل، وكان لديكم 

موافقة خطية ملوا�ضلة ا�ضتعمالها. 

باالإ�ضافة اإىل ذلك، باإمكانكم طوال فرتة الربنامج 
املمولة  املعدات  ا�ضتخدام  اإمكانية  اإتاحة 
ذلك  يوؤدي  مل  اإذا  اأخرى  برامج  يف   USAID من 
اال�ضتخدام اإىل التدخل يف العمل على الربنامج 
االأً�ضل.  يف  اأجله  من  املعدات  ا�ضرتيتم  الذي 
عليكم التعامل مع بدل االإيجار والر�ضوم االأخرى 

التي يتم حتميلها باعتبارها دخل للربنامج. 

الربنامج  اإذا مل يعد هناك حاجة للمعدات يف 
م�ضتمرا،  الربنامج  بقي  ولكن  االأ�ضلي، 
باإمكانكم ا�ضتخدام املعدات يف اأن�ضطة اأخرى 
ممولة من قبل احلكومة االأمريكية وذلك ح�ضب 

ترتيب االأوليات التايل: 

املمولة  الوكالة  ترعاها  التي  االأن�ضطة  	•
االأ�ضلية )USAID(؛ ثم

التابعة  الوكاالت  ترعاها  التي  االأن�ضطة  	•
للحكومة االأمريكية.

اإعالم  عليكم  يتعني  لن  الظروف  لهذه  وفقا 
تت�رصفوا  حتى  املعدات  با�ضتعمال   USAID

باإمكانكم  بديلة  معدات  ت�ضرتون  عندما  بها. 
مقاي�ضتها باملعدات التي �ضيتم ا�ضتبدالها اأو 
باإمكانكم بيع املعدات التي �ضيتم ا�ضتبدالها 
املعدات  تكاليف  لتغطية  املال  وا�ضتخدام 
البديلة وذلك مع مراعاة احل�ضول على موافقة 

�ضابط االتفاقية. 

ال يجوز لكم ا�ضتعمال املعدات التي مت �رصاوؤها 
غري  ملنظمات  خدمات  لتقدمي   USAID باأموال 
اأقل  ر�ضوم  مقابل  االأمريكية  للحكومة  تابعة 
اخلا�ضة  ال�رصكات  تفر�ضها  التي  الر�ضوم  من 
اإذا ا�ضرتيتم  اآخر،  اأي مبعنى  لقاء خدمات مماثلة. 
اأخرى  ملنظمة  ال�ضماح  لكم  يجوز  فال  �ضيارة 
التكلفة  من  باأقل  ا�ضتئجارها  اأو  با�ضتعارتها 
التي تتحملها املنظمة ال�ضتئجار �ضيارة مماثلة. 

اأن ملكية املعدات تكون يف عهدة  بالرغم من 
ا�ضتعمال  لكم  ي�ضمح  ال  اأنه  اإال  منظمتكم، 
موافقة  دون  من  لقر�س  ك�ضمان  املمتلكات 

.USAID
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عند اإغالق منحة، �ضيتعني عليكم تقدمي خطة 
معدات  اأي  تبني  جرد  وقائمة  نهائية  ت�رصيف 
وممتلكات مت �رصاوؤها باأموال USAID اأو مت تلقيها 
ب�ضان  قرارات   USAID ت�ضدر   .USAID من 

احلقوق املتعلقة باملمتلكات.

معايري اإدارة املمتلكات

يجب اأن يكون لدى منظمتكم �ضيا�ضة موثقة 
الإدارة املمتلكات ونظام لفهر�ضة وتتبع املخزون. 
اأنتم ملزمون بتتبع االأ�ضناف التي تبلغ تكلفتها 
باأموال  �رصاوؤها  مت  والتي  اأمريكي  دوالر   5،000
االأنظمة.  من  النوع  هذا  با�ضتخدام   USAID

النظام  هذا  ا�ضتخدام  املف�ضل  من  ولكن، 
معدات  مثل  اأي�ضا  االإ�ضافية  االأ�ضناف  لتتبع 
بعني  خذوا  االأخرى.  الثابتة  واالأ�ضول  الكمبيوتر 
االعتبار اأي�ضاً اأن بع�س البعثات قد حتدد �ضقف 
التي  االأقل  التكلفة  ذات  االأ�ضناف  لتتبع  اأدنى 

حددتها منظمتكم.

يجب اأن ت�ضتمل معايري اإدارة املعدات التي متولها 
ومتتلكها USAID على كل ما يلي: 

�ضجالت دقيقة عن املعدات حتتوي على: 	•

و�ضف للمعدات؛  -

النموذج،  رقم  للم�ضنع،  الت�ضل�ضلي  الرقم   -
رقم خمزون USAID، رقم املخزون الوطني، اأو 

رقم تعريفي اآخر؛

م�ضدر  املعدات مبا يف ذلك رقم املنحة؛  -

 ،USAID ،منظمتكم مالك �ضند امللكية –   -
الدولة  حكومة  مثل  اأخرى،  هيئة  اأو 

امل�ضت�ضيفة؛

تاريخ ال�رصاء اأو تاريخ اال�ضتالم؛  -

التي   USAID اأموال  من  املئوية  الن�ضبة   -
على   – املعدات  ل�رصاء  ا�ضتخدامها  مت 
التي  االأموال  ن�ضبة  بلغت  اإذا  املثال،  �ضبيل 
تابع حلكومة  ا�ضتخدمتوها من م�ضدر غري 
 %75 USAID الواليات املتحدة 25% وقدمت

من التكلفة؛

عن  االإبالغ  وتاريخ  وحالتها  املعدات  موقع   -
املعلومات؛

تكلفة �رصاء الوحدة؛   -

ذلك  يف  مبا  النهائي  الت�رصيف  تاريخ   -
الطريقة  اأو  البيع  و�ضعر  الت�رصيف  تاريخ 
ال�ضوقية  القيمة  لتحديد  امل�ضتخدمة 
احلالية العادلة بحيث يقوم املتلقي بتعوي�س 

USAID مقابل ح�ضتها.

قائمة جرد مادي للمعدات بحيث ت�ضتمل على  	•

نتائج متت مطابقتها مع �ضجالت املعدات مرة 
التحري  يجب  �ضنتني.  كل  االأقل  على  واحدة 
املادي  الفح�س  الكميات بني  اأي فروق يف  عن 
وما حتتويه �ضجالت املحا�ضبة لتحديد اأ�ضباب 
التباين. كما يجب اأن ت�ضتمل قائمة اجلرد على 
وا�ضتخدامها  املعدات  وجود  تثبت  معلومات 
اإذا كان هناك حاجة م�ضتمرة لها.  احلايل وما 
بالرغم من اأن USAID تلزم املنظمات باإجراء 
اأن  باإمكان منظمتكم  جرد مادي كل �ضنتني 
تقرر فر�س �ضوابط اأكرث �رصامة على املعدات 
ويجوز لها اإجراء جرد مادي كل �ضتة اأ�ضهر اأو 
كل �ضنة وذلك مبا�رصة قبل التدقيق )اإن وجد(.

نظام رقابة ل�ضمان توفري احلماية املالئمة ملنع  	•
فقدان اأو تلف اأو �رصقة املعدات. يجب التحقيق 
يف اأي حالة فقدان اأو تلف اأو �رصقة وتوثيقها 

بالكامل واإبالغ �ضابط االتفاقية على الفور. 
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اإجراءات �ضيانة مالئمة للحفاظ على املعدات  	•

بحالة جيدة.

ببيع  ملزمني  كنتم  اأو  لكم  م�رصح  كان  اإذا  	•
ال�رصاء  اإجراءات  ا�ضتخدام  عليكم  املعدات 
املالئمة التي تتيح التناف�س الأق�ضى حد ممكن 

عمليا وينتج عنها اأكرب قدر من العائدات. 

هناك برجميات الإدارة االأ�ضول الثابتة ولكنها قد 
تكون باهظة الثمن ومن ال�ضعب اإدارتها. طاملا 
كنتم تبقون على �ضجالتكم منظمة وحمدثة 
وحتتفظون بن�ضخ احتياطية منها فمن املمكن 

فقط اإدراج هذه البيانات على جداول ب�ضيطة.

طلب اإجراء تعديالت على التفاقية  4.3.5

اتفاقيتكم  تعديل  �ضيتم  املنحة،  مدة  خالل 
روتيني  ب�ضكل  حتديثها  خالل  من  التعاونية 
االإ�ضايف(  التمويل  )اأو  اأخرى  التزامات  كاإ�ضافة 
على  كالتغيريات  الربنامج  على  اأخرى  وتغيريات 

املوظفني الرئي�ضيني. 

التفاقية  تعديل  تتطلب  التي  التغيريات 
التعاونية

تتطلب بع�س التغيريات املحددة على برناجمكم 
م�ضبقة  موافقة  على  احل�ضول  موازنتكم  اأو 
من  بالرغم  االتفاقية.  على  ر�ضمي  وتعديل 
اأنكم قد مت�ضوا قدماً يف التغيري مبجرد احل�ضول 
التاأكد  اأي�ضاً  املهم  من  اخلطية  املوافقة  على 
من توثيق اأن هذه التغيريات يف النهاية يف بنود 
)يرجى  تعديل  اإجراء  خالل  من  وذلك  االتفاقية 
حتتوي  تغيريات"(.  اإجراء  "طلب  على  االطالع 
القائمة التالية على تغيريات يجب توثيقها يف 

التعديالت على االتفاقية التعاونية:

تغيريات كبرية على النطاق – �ضيتطلب التغيري  	•
تعديل  امل�رصوع  اأهداف  على  اأو  النطاق  على 
اأهداف  على  املنحة  اأموال  توزيع  طريقة 

امل�رصوع.

اأي   – الرئي�ضيني  املوظفني  على  التغيريات  	•
التغيريات على املوظفني الرئي�ضيني املحددين 
وقت  خف�س  ذلك  يف  مبا  املنحة  اتفاقية  يف 

العمل املخ�ض�س للم�رصوع بن�ضبة %25. 

اإ�ضايف  متويل  اإ�ضافة  عند   – الإ�ضايف  التمويل  	•
اإىل اإجمايل مبلغ االلتزام الكلي املخ�ض�س.

التغيريات على التكلفة غري املبا�رشة – اأي خطط  	•
املوازنة  يف  املخ�ض�ضة  االأموال  لتحويل 
الزيادة  لتغطية   املبا�رصة  غري  للتكاليف 
كانت  اإذا  العك�س  اأو  املبا�رصة  التكاليف  يف 

التكلفة غري املبا�رصة م�رصح بها. 

اإ�ضافة على  – اي  اإ�ضافة �ضلع خا�ضعة لقيود  	•
ال�ضلع اخلا�ضعة لقيود  املوازنة مثل  تكاليف 

املوافقة امل�ضبقة.

خف�ص بدل التدريب – نقل االأموال املخ�ض�ضة  	•

للمتدربني(  املبا�رصة  )الدفعات  التدريب  لبدل 
اإىل فئات تكاليف اأخرى.

اإ�ضافة/ تغيري املتلقني الفرعيني – اإذا كان متلقي  	•
املنحة ينوي التوقيع على اتفاقية فرعية مع 
املنحة،  تنفيذ  يف  للم�ضاعدة  اأخرى  منظمة 
الربنامج  و�ضف  يف  ال�رصاكة  اإيراد  يتم  ومل 

املعتمد واملوازنة املعتمدة.

	هناك ظروف اأخرى قد جتري فيها USAID تعديل  	•
على االتفاقية التعاونية وذلك وفقا لتقديرها 

اخلا�س. 
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طلب اإجراء تغيريات

اخلطوة االأوىل يف تعديل االتفاقية هي مناق�ضة 
االتفاقية.  ل�ضابط  الفني  املمثل  مع  التغيري 
هذا  االتفاقية  ل�ضابط  الفني  املمثل  اعترب  اإذا 
التغيري منطقي عليكم بعد ذلك تقدمي طلب 
واإر�ضال  االتفاقية  �ضابط  اإىل  خطي  ر�ضمي 

ن�ضخة اإىل املمثل الفني ل�ضابط االتفاقية.

الكثري  تنفيذ   USAID موظفي  على  يتعني 
على  تعديالت  الإجراء  الورقية  املعامالت  من 
�ضابط  يعطيكم  قد  ال�ضبب  لهذا  االتفاقية، 
ولكن  االإلكرتوين،  بالربيد  املوافقة  االتفاقية 
تاريخ  اإىل  الر�ضمية  التعديالت  حترير  يوؤجل  قد 
الحق. لت�رصيع االإجراءات على �ضابط االتفاقية 
الإجراء  طلبات  عدة  جتميع  حاولوا  اأمكن  حيث 
�ضبيل  على  واحدة.  دفعة  وتقدميها  التعديالت 
املثال، اإذا كان هناك تغيري كبري على نطاق عمل 
املوازنة  تغيري  طلبات  جتميع  عليكم  الربنامج 
املوظفني  على  والتغيري  الربنامج  و�ضف  وتغيري 

والتغيري على االأهداف واإر�ضالها معا. 

اإذا طلبتم اإجراء تعديل وح�ضلتم على موافقة 
التعديل  ت�ضتلموا  ولكن مل  االإلكرتوين،  بالربيد 
هذه  متابعة  عليكم  االتفاقية  على  الر�ضمي 
االتفاقية  الفني ل�ضابط  املمثل  وتذكري  البنود 
يف�ضل  البارزة.  بالتعديالت  واالآخر  احلني  بني 

بالربيد  موافقة  على  احل�ضول  من  تاأكدوا 

باأي  املبا�رصة  قبل  االأقل  على  االإلكرتوين 

موافق  غري  تعديل  باأي  قمتم  اإجراءات.اذا 

اأي  تغطية  اأو  رد  عليكم  يتعني  قد  عليه، 

تكاليف باأموال خا�ضة. 

املوعد  قبل  مبا�رصة  التذكري  خطاب  اإر�ضال 
مبالغ  وتخ�ضي�س  االتفاقية  لتعديل  ال�ضنوي 

التزام اإ�ضافية لكم. 

4.4. الإدارة الفنية للربنامج

من  التاأكد  على  للربنامج  الفنية  االإدارة  تركز 
تلبي  اجلودة  عالية  خدمات  يقدم  فريقكم  اأن 
الكلية  االأهداف  وحتقق  امل�ضتفيدين  احتياجات 
للربنامج. يعترب نظام املراقبة والتقييم من اأهم 

االأدوات امل�ضتخدمة الإدارة االأن�ضطة )4.4.1(. 

امل�ضاكل  من  للعديد  اال�ضتجابة  تختلف طرق 
على  ويجب  م�ضتمر  ب�ضكل  العامل  حول 
مع  وتتبادلها  الدرو�س  تتعلم  اأن  منظمتكم 
ي�ضاعدكم  قد  متوا�ضل.  ب�ضكل   )4.4.2( الغري 
اجلديدة  والتوجهات  الف�ضلى  املمار�ضات  تعلم 
يف التعامل مع التحديات التي تواجه برناجمكم 
وحت�ضني جودة اخلدمات التي تقدموها. من املهم 
املنظمات  لت�ضتفيد  اخلربات  تتبادلوا  اأن  اأي�ضا 
التي  الهامة  الدرو�س  من  واالأفراد  االأخرى 

تعلمتموها. 

4.4.1 �ضري عمل املراقبة والتقييم

الفني  اجلانب  اإدارة  بب�ضاطة  امل�ضتحيل  من 
مراقبة  نظام  وجود  دون  من  بفعالية  للربنامج 
ال�ضحيحة  البيانات  جمع  على  يعمل  وتقييم 
ال  ولكن  املنا�ضب.  الوقت  ويف  دقيقة  بطريقة 
وم�ضتخرجة  اجلودة  عالية  بيانات  وجود  يكفي 
اإدارة �رصورية  اأداة  بالوقت املالئم. تعترب البيانات 
التخاذ  بفعالية  وا�ضتخدامها  تف�ضريها  يجب 
الربنامج  اأدلة وذلك لتطوير  قرارات مبنية على 
البيانات  ا�ضتعمال  �ضيتم  م�ضتمرة.  ب�ضورة 

اأي�ضا يف �ضياغة تقارير الربنامج.



www.ngoconnect.net 140

4

مج
ربنا

 ال
ية

دا
ب

نظام  اإن�ضاء  كيفية  الثالث  الف�ضل  يتناول 
التخطيط،  مرحلة  خالل  والتقييم.  للمراقبة 
ر�ضمية  تقييمات  الربنامج  م�ضممو  ي�ضع 
قبل  من  اإجراوؤها  ويتم  �ضنتني،  كل  للربنامج 
�ضت�ضاعدكم  م�ضتقلني.  خارجيني  مقيمني 
اإبراز النتائج التي يحققها  هذه التقييمات يف 
برناجمكم، ولكن يجب اأن ال تكون املرة الوحيدة 
والتقييم  املراقبة  فيها  ت�ضتخدمون  التي 

لتحليل اأداء الربنامج.

عليكم على االأقل حتليل بياناتكم على اأ�ضا�س 
مبا�رصة  العمل  املف�ضل  ومن  ربعي  ف�ضلي/ 
وا�ضع  ونطاق  واملنفذين  الفرعيني  املتلقني  مع 
اأف�ضل فر�ضة لكم للنظر  من املوظفني. هذه 
اأداء برناجمكم  البيانات ودرا�ضة  عن كثب على 
وبالتايل �ضتتيح لكم  تعديالت  اإجراء  واإمكانية 
هذه العملية ا�ضتعمال املراقبة والتقييم كاأداة 

ل�ضنع القرارات. 

تف�ضري البيانات وا�ضتخدام املراقبة والتقييم 
كاأداة ل�ضنع القرارات

عن  واالإبالغ  العمل  �ضري  تقدم  تتبع  عند 
امل�ضتفيدين الذين متكن برناجمكم من الو�ضول 
االأهداف  بني  كبرية  فروق  �ضتكت�ضفون  اإليهم، 
املحددة يف خطة العمل واالأعداد التي متكنتم 
فعليا من الو�ضول اإليها. ال ترتبكوا، فهذا اأمر 
بالن�ضبة  خ�ضو�ضا  الربنامج،  اإدارة  يف  معتاد 
الت�ضميم  حديثة  مبادرات  تنفذ  التي  للربامج 
اأو التي تتو�ضع اإىل منطقة جغرافية جديدة مع 

متلقني فرعيني جدد. 

يف  للق�ضور  ال�ضمنية  االأ�ضباب  ا�ضتيعاب  اإن 
الربنامج  لتعديل  وو�ضع خطة  االأهداف  حتقيق 

االأهداف جزء هام مناي�ضال  اإعادة حتديد  اأو  و/ 
اأي�ضا  املهم  من  الن�ضوج.  مرحلة  اىل  الربنامج 
يتعلق  وفيما  التنفيذ  يف  العمل  �ضري  تتبع 
وذلك  املنفقة  املبالغ  �ضوء  وذلك يف  باالأهداف 
التخاذ خطوات لتطبيق اإ�ضرتاتيجيات لتغطية 
االختالفات يف املوازنة. يجب تو�ضيح التغيريات 
)الق�ضور اأو املكا�ضب( يف االأهداف واملوازنات يف 
للتدابري  ب�رصح  ذلك  واإرفاق  ال�ضلة  ذات  التقارير 
التي �ضيتم اتخاذها ليبقى التنفيذ على امل�ضار 

ال�ضحيح. 

اأهمية التباين بني الأهداف والأداء الفعلي

التباين بني االأهداف واالأداء الفعلي متوقع من 
وقت اإىل اآخر. يف هذه احلاالت، يجب على مدير 
امل�رصوع  يف  التبيان  كان  اإذا  ما  حتديد  امل�رصوع 
لدرجة تربر القيام باملزيد من التحريات.  "هامة" 

تعتمد االإجراءات املحتملة على ما يلي:  

50%؟  املتوقع؟  من  اأقل  اأو   %10 الفرق:  حجم  	•

اأكرث من 50%؟

الربنامج  تديرون  احلالة؟ هل  مدى قربكم من  	•

هل  فرعي؟  متلقي  خالل  من  اأم  مبا�رصة، 
اأم يف موقع  البلد  نف�س  الربنامج موجود يف 

بعيد؟

فيه  ترتبط  الذي  الن�ضاط  اأهمية  مدى  ما  	•

هو  هل  ككل؟  للربنامج  بالن�ضبة  الفروق 
مرتبط ب�ضكل وثيق ببع�س االأن�ضطة االأخرى 

اأم هل هو ن�ضاط �ضغري وم�ضتقل؟

مراجعة الأهداف

اإذا وجدمت اأن النتائج الفعلية مبتعدة كثريا عن 
االأهداف املقررة عليكم معرفة ال�ضبب. بالرغم 
من اأن هناك العديد من االأ�ضباب املحتملة، اإال 



141 USAIDدليل املنظمات غري احلكومية الأ�ضا�ضي لإدارة املنحة املقدمة من

4

مج
ربنا

 ال
ية

دا
ب

اأن اأغلبها ياأتي يف اجلوانب التالية:

املعيبة  اأو  اخلاطئة  االفرتا�ضات  يف  م�ضاكل  	•

لت�ضميم مبادرات التدخل؛

�ضعف تنفيذ الربنامج؛ 	•

التاأخر يف البدء بالربنامج؛ 	•

�ضعف اأدوات جمع البيانات؛  	•

اأخطاء يف نوعية البيانات. 	•

من  اجلوانب  هذه  من  جانب  كل  اإدارة  تتم  قد 
لت�ضميم  فني  مدير  خمتلفني:  موظفني  قبل 
للتنفيذ، وخبري  التدخل، متلقي فرعي  مبادرات 
البيانات.  نوعية  على  للعمل  وتقييم  مراقبة 
يف  التباين  مراجعة  عملية  ت�ضتمل  اأن  يجب 
االأهداف على كل هوؤالء االأ�ضخا�س ومن املمكن 

اأن يتم ذلك بقيادة مدير الربنامج.

تعديل الأهداف القادمة

وجود  اإىل  عموما  ي�ضري  التبيان  اأن  من  بالرغم 
اأنه قد  اإال  الفعلي،  واالأداء  االأهداف  ق�ضور بني 
كان  اإذا  تعديالت  اإجراء  برناجمكم  على  يتعني 
االأداء الفعلي اأعلى بكثري من االأهداف املحددة. 
تكون  التي  النتائج  توؤثر  قد  املثال،  �ضبيل  على 
اأعلى من املتوقع على املوازنات اأو على االأن�ضطة 
االأخرى ذات ال�ضلة، وقد تكون موؤ�رصا اإىل وجود 
على  كثريا  االنتباه  عليكم  لهذا  مزدوج.  عد 
التوقعات ب�ضكل غري معتاد  التي جتاوز  النتائج 
عند  تعديالت  واإجراء  للتق�ضي  واال�ضتعداد 

ال�رصورة.

تعديل الأهداف ال�ضابقة

اخليار  النتائج  لكم  تتيح  لن  احلاالت  بع�س  يف 
لكونكم  نظرا  االأهداف.  على  تعديالت  الإجراء 
االأهداف  تلك  بتحقيق  العقد  مبوجب  ملزمني 
الفني  املمثل  مع  العمل  عليكم  �ضيتعني 
ل�ضابط االتفاقية الإجراء هذه التغيريات. يجب 

اتباع النقاط التالية الإجراء التغيريات:

اأو  احلالية  لل�ضنة  االأهداف  �ضتقللون  هل  	•

حلوال  اقرتحوا  الكلية؟  االأهداف  �ضتقللون 
ملعاجلة اأي ق�ضور يف ال�ضنوات القادمة حيث 

اأمكن.

االأهداف  لتقليل  مقنع  �ضبب  لديكم  هل  	•

الكلية؟ ال يعترب عدم توفر الوقت �ضببا كافيا. 
دون  من  االأداء  فرتة  متديد  �ضي�ضاعدكم  هل 
متويل اإ�ضايف يف حتقيق االأهداف االأ�ضلية؟ اإذا 
كانت االإجابة ال �ضيتعني عليكم تقدمي �ضبب 
ثابتة  اأدلة  على  ومبني  جيد  ب�ضكل  موثق 

لدعم طلب تقليل االأهداف. 

االفرتا�س/  حتديد  حاولوا  االأهداف  تعديل  عند 
املثال،  �ضبيل  على  لها.  املرادفة  االفرتا�ضات 
من  اأقل  بالب�رص  االجتار  برنامج  اأداء  اأن  لنفرت�س 
لذلك  االأ�ضباب  اأحد  اأن  تعتقدون  واأنتم  الالزم 
املنطقة  يف  بالب�رص  االجتار  �ضحايا  عدد  اأن  هو 
التي تعملون بها اأقل مما توقعتم. عليكم جمع 
كاأ�ضا�س  وا�ضتخدموها  ذلك  تو�ضح  بيانات 

لطلب التعديل. 

املقرتحة  االأهداف  ربطتم  اأنكم  االأرجح  من 
باملوازنة يف خطة العمل، لهذا ال�ضبب عندما 
اإىل  التطرق  عليكم  االأهداف  تقليل  تقرتحون 
قادرين  تكونوا  مل  اإذا  موازنتكم.  على  ذلك  اأثر 
على حتقيق االأهداف املقرتحة يف اأحد املجاالت 
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اإعادة  باإمكانكم  كان  اإذا  ما  معرفة  عليكم 
ت�ضكيل املوازنة لزيادة االأهداف يف جمال اآخر يف 
الربنامج. اإذا كان عليكم تقليل العدد االإجمايل 
لالأهداف �ضتزيد التكلفة لكل م�ضتفيد حتما 
ولن يبدو برناجمكم جمدي من حيث التكلفة. 
يف تلك احلالة، كونوا م�ضتعدين الحتمال اتخاذ 
املانحة قرارا بتقليل املنحة متا�ضيا مع  الوكالة 

تقليل االأهداف. 

على  تعديالت  واإجراء  االأهداف،  مراجعة  تعترب 
اأمور طبيعية  البيانات  نوعية  وتقييم  الربنامج 
مرة  كل  الربنامج.  اإدارة  عملية  يف  و�رصورية 
تعدلون فيها منوذج الربنامج وتطبقون الدرو�س 
امل�ضتفادة �ضتعززون الربنامج، ونتيجة لذلك ففي 
جديدة  منطقة  يف  الربنامج  تنفذون  مرة  كل 
�ضتكون  جديد  فرعي  متلقي  مع  تعملون  اأو 

افرتا�ضاتكم اأف�ضل و�ضتكون اأهدافكم اأدق.

م�ضاكل متعلقة بنوعية البيانات

�ضليم  التدخل  مبادرة  ت�ضميم  كان  لو  ماذا 
يتم ب�ضال�ضة ولكن كان هناك  التطبيق  وكان 
فجوات بني االأهداف وبيانات االأداء الفعلية؟ قد 

تكون امل�ضكلة يف البيانات نف�ضها مثل: 

الفعلي  العدد  من  اأقل  املوثقة  النتائج  عدد  	•

املتطوعون  يقم  مل  اإذا  املثال،  �ضبيل  )على 
مت  الذين  االأ�ضخا�س  كل  اأ�ضماء  بت�ضجيل 

التوا�ضل معهم(؛

العد املزدوج للنتائج )قد يكون ال�ضبب يف اأن  	•
النتائج تزيد عن التوقعات  قد تكون ب�ضبب 

تكرار عد املنتفعني من الربنامج(؛

�ضعف اأدوات جمع البيانات؛ و 	•

جمع  يكون  )قد  البيانات  اإدخال  يف  م�ضاكل  	•

البيانات قد مت ب�ضورة �ضحيحة لكن ل�ضبب 
ما مت اإدخالها ب�ضكل غري دقيق اإىل النظام(

معاجلة امل�ضاكل املتعلقة بنوعية البيانات

يجب معاجلة اأي م�ضاكل تكت�ضفونها عن نوعية 
البيانات فورا. على �ضبيل املثال، اإذا كانت امل�ضكلة 
اأقل من االأعداد  تتمثل يف كون االأعداد املوثقة 
الفعلية عليكم التاأكد اأوال من اأن كل املعنيني 
يفهمون متاماً ما/ من الذين يجب عدهم لكل 

موؤ�رص. 

تاأكدوا من اأن فريقكم يفهمون املوؤ�رص/ املوؤ�رصات. 
يقوم املانحون اأحياناً بتعريف املوؤ�رصات بو�ضوح، 
ولكن يف اأحيان اأخرى يتوقع من منظمتكم اأن 
للحاالت  املعايري  من  االأدنى  احلد  بنف�ضها  حتدد 
مت  قد  اأنه  واعتبار  فرد  عد  فيها  يجب  التي 
"الو�ضول" اإليه. اإذا مل يكن كل اأع�ضاء فريقكم 
الذين  االأفراد  حول  التعريفات  نف�س  ي�ضتخدم 
يوؤدي  فقد  العد،  لي�ضملهم  االأدنى  احلد  يلبون 

ذلك اإىل اأخطاء يف عد امل�ضتفيدين.

اأن  من  للتاأكد  املوؤ�رصات  مراجعة  عليكم 
اإىل  نتائج  عن  اأبلغتم  اإذا  دقيقة.  تعريفاتكم 
اأخطاء  على  حتتوي  اأنها  املحتمل  من   USAID

ل�ضابط  الفني  باملمثل  االت�ضال  عليكم 
طرق  على  والعثور  امل�ضاألة  ملناق�ضة  االتفاقية 

لت�ضحيح التقارير ال�ضابقة. 

مبادرات  بت�ضميم  املتعلقة  الفرتا�ضات 
التدخل

برناجمكم كان لديكم عدة  عندما �ضممتكم 
افرتا�ضات، وقمتم با�ضتخدامها لو�ضع االأهداف 
واختيار املوؤ�رصات. ت�ضتمل العوامل التي مت اأخذها 
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بعني االعتبار يف هذه العملية على االأرجح على 
ما يلي:

البيانات الدميغرافية )مبا يف ذلك تعداد ال�ضكان،  	•
التوزيع العمري، ومعدالت االنت�ضار(؛

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

)مثل  الربنامج  فعالية  مدى  حول  تقديرات  	•
تقدير عدد االأفراد الذين �ضيغريون �ضلوكهم اأو 

�ضيتقبلون خدماتكم(.

امل�ضتخدمة  البيانات  كانت  كلما  عام،  ب�ضكل 
لت�ضميم الربنامج موثوقة اأكرث كانت االأهداف 
اأو  اجلديدة  للربامج  بالن�ضبة  ولكن  دقة،  اأكرث 
اإىل مناطق جديدة، قد ال  تتو�ضع  التي  الربامج 
تكون البيانات الدميغرافية والتقديرات االجتماعية 
والثقافية موثوقة كتلك املخ�ض�ضة ال�ضتحداث 
بني  فروق  توقعوا ظهور  ال�ضبب،  لهذا  الربامج. 

االأهداف والنتائج الفعلية.

التحديات املتعلقة بالتنفيذ

الفروق  م�ضدر  هو  الربنامج  تنفيذ  يكون  اأحيانا 
ولي�س ت�ضميمه. وقد ي�ضتمل ذلك على ما يلي:

مرحلة بداية الربنامج تكون اأبطاأ من املتوقع؛ 	•

م�ضاكل تتعلق باملوازنة )مثل التكاليف الزائدة  	•

عن التوقعات اأو التاأخر يف احل�ضول على اأموال 
مطابقة(؛

عدم  )مثل  الب�رصية  باملوارد  متعلقة  م�ضاكل  	•

اأو  موؤهلني  موظفني  على  العثور  على  القدرة 
م�ضاكل تتعلق بتوظيف وتدريب املتطوعني(؛ 

االأحداث غري املتوقعة )مثل اال�ضطرابات املدنية(؛ 	•

التحديات البيئية )مثل االأمطار الغزيرة التي  	•

الطرق  الأن  امليداين  العمل  تنفيذ  دون  حتول 
ت�ضبح غري �ضالكة لفرتة طويلة من الزمن(؛ 

الفعالني  املدربني غري  التدريب )مثل  م�ضاكل  	•

اأو مواد التدريب غري الفعالة(.

ا�ضتحداث احللول

عن  البحث  عليكم  الفروق،  حتددوا  اأن  مبجرد 
ال�ضبب/ االأ�ضباب وتطوير احللول لعالجها. 

حتاولوا  فال  للفروق  اأ�ضباب  عدة  وجدمت  اإذا 
معاجلتها كلها دفعة واحدة. ركزوا على �ضبب 
اأو �ضببني �ضيكون حللهما االأثر االأكرب. اأي مبعنى 
اآخر، عليكم حتقيق اأكرب عائد على ا�ضتثماركم 
اأمكن  اإن  اختربوا  واملوارد.  واملوظفني  للوقت 
التغيريات على نطاق �ضغري قبل تطبيقها على 

�ضعيد الربنامج بكامله.

تاأكدوا  التدخل،  مبادرة  تعديل  عليكم  كان  اإذا 
من تطبيق عمليات لتجربة التعديالت والتاأكيد 
وقوموا  كثب  عن  العمل  �ضري  راقبوا  عليها. 
كنتم  اإذا  جترونها.  التي  التغيريات  بتوثيق 
متلقون  يطبقها  تدخل  مبادرات  تطبقون 
فرعيون اأو �رصكاء يف اأماكن اأخرى، عليكم تبادل 
اخلربات والتجارب لي�ضتفيد اجلميع من الدرو�س 

التي مت تعلمها. 

درا�ضة ت�ضميم الربنامج

غالبا ما يكون حتديد الق�ضور يف حتقيق االأهداف 
التدخل  مبادرات  ت�ضميم  يف  امل�ضاكل  ب�ضبب 
االأكرث �ضعوبة وقد ي�ضكل التعامل معها اأكرب 
حتدي. حاولوا ا�ضتبعاد كل امل�ضاكل االأخرى اأوال. 

 اإجراء تعديالت على تنفيذ الربنامج
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اإىل  اأحيانا  التنفيذ  اإ�ضرتاتيجيات  تعديل  يوؤدي 
خذوا  ال�ضحيح.  امل�ضار  اإىل  برناجمكم  اإعادة 

الن�ضائح التالية بعني االعتبار:
قبل  اأوال  نطاق �ضيق  التغيريات على  اختربوا  	•
قدر  بكامله  الربنامج  على  التغيريات  تطبيق 
اإجراء  بعد  اأ�ضهر  ب�ضعة  انتظروا  االإمكان. 
التغيريات قبل حماولة االإ�رصاع للتعوي�س عن 
دائما  باإمكانكم  االأهداف.  تلبية  يف  الفروق 
اأن  تذكروا  ولكن  الحقا  اإ�ضايف  وقت  طلب 
املوافقة على الوقت االإ�ضايف لي�ضت تلقائية. 

وثقوا اأي تعديالت لتجنب تكرار االأخطاء. 	•

4.4.2 التعلم وتبادل املعرفة

لها  ح�رص  ال  خيارات  هناك  امل�رصوع،  دورة  خالل 
اأمام ال�رصكاء للتعلم وتطوير قدرتهم على اإدارة 
ذلك  كان  �ضواء  وتطبيقها،  بفعالية  امل�ضاريع 
التي  االأخطاء  اأو  والبحث  البيانات  اأو  باملراقبة 
يتم ارتكابها اأو التحديات التي تتم مواجهتها 
اأحد  يف  تعلمها  يتم  التي  اجلديدة  االأفكار  اأو 
املوؤمترات اأو التقييمات الر�ضمية اأو غري الر�ضمية. 
بالرغم من اأن تواجد اجلميع يف نف�س اللحظة 
اأن هناك طرق لتعزيز  اإال  غري فعال وغري عملي 
املوظفني،  تطوير  يف  وامل�ضاهمة  املكا�ضب 
ا�ضتدامته.  وتعزيز  امل�رصوع،  فعالية  وحت�ضني 
يجب تعزيز التعلم الواعي بفعالية وخلق فر�س 
الربنامج ويف  لتبادلها على عدة م�ضتويات يف 

املنظمة وبني الربامج واملنظمات ال�رصيكة.

اأخرى غريها يف  اأو هيئات   USAID اأحيانا  تقوم 
الدولة بتي�ضري املنتديات التي ميكنكم امل�ضاركة 
فيها. عليكم العمل مع املمثل الفني ل�ضابط 
االتفاقية ل�ضمان وجود منظمتكم على قوائم 
منظمتكم  واأن  الوكالة  ببعثة  التابعة  الربيد 

عما  النظر  بغ�س  املنتديات.  بهذه  علم  على 
تكون  املنتديات،  بهذه  تبادر   USAID كانت  اإذا 
املعرفة  وتبادل  التعلم  تعزز  التي  املنظمات 
بفعالية داخل املنظمة ومع االآخرين قادرة على 
التغيريات وحت�ضني فعالية  التجاوب ب�رصعة مع 

الربنامج وتعزيز االإبداع. 

مزايا التعلم وتبادل املعلومات

املعلومات  وتبادل  للتعلم  الدافع  ينبع  اأن  يجب 
تكونوا  مل  اإذا  االإدارة.  فريق  من  املنظمة  داخل 
ن�ضطني يف تعزيز التعلم ونبادل املعلومات داخل 
غري  املنظمات  وجمتمع  والربنامج  منظمتكم 
يتم  ال  الن�ضاط  فذلك  عام،  ب�ضكل  احلكومية 
على االأرجح. اأحيانا ال يقوم املدراء بتعزيز التعلم 
وتبادل املعرفة الأنهم يجهلون املزايا. قد يعتقدون 
ومنظمات  فردي  ب�ضكل  املوظفني  تنفع  اأنها 
التي  للم�ضاعدة  اإدراكهم  من  بدال  اأخرى 
توفرها للمنظمة. قد يخ�ضوا من اأن املوظفني 
باأجور  و�ضيطالبون  الالزم  من  اأكرث  �ضيتعلمون 
اأعلى اأو يرتكون العمل �ضعيا وراء فر�س اأف�ضل 
ت�ضاميم  ت�ضتخدم  قد  االأخرى  املنظمات  واأن 
براجمهم لتكون قادرة اأكرث على التناف�س على 

منح يف امل�ضتقبل. 

�ضت�ضتفيد منظمتكم كثريا من برنامج التعلم 
والتبادل الن�ضط الذي يعزز تبادل املعرفة داخل 
املنظمة وبينكم وبني ال�رصكاء ومع الغري خارج 

املنظمة. فيما يلي بع�س االأمثلة:

تعلم  برنامج  لديها  التي  املنظمات  جتد  	•

وتبادل فعال عملية تعيني املوظفني املوهوبني 
االحتفاظ بهم اأكرث �ضهولة. يعرف املوظفون 
ما هي املنظمات التي يكون العمل فيها جيد 
�ضت�ضاعدهم يف  التي  املنظمات  ذلك  مبا يف 
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حتقيق النمو املهني.

املعرفة  وتوثق  تتبادل  التي  املنظمات  تتجنب  	•
حدوث  االأفراد  املوظفون  بها  يتمتع  التي 
فراغ معريف يف حال ترك املوظفني الرئي�ضني 
التي  االأخطاء  تكرار  اأي�ضا  وتتجنب  للعمل 

ميكن جتنبها. 

مع  املعرفة  تتبادل  التي  املنظمات  ت�ضاعد  	•
املجتمعية  واملنظمات  الفرعيني  املتلقني 
التي تنفذ امل�ضاريع يف خلق انتماء للم�رصوع 

والتحكم به ب�ضكل جيد وجتاوب م�ضتدام.

املنظمات التي لديها ا�ضتعداد لتبادل اخلربات  	•
مع املنظمات االأخرى والتعلم منها ت�ضتفيد 
بها  مرت  التي  التجارب  من  كبري  ب�ضكل 
املنظمات االأخرى، مما يجعها قادرة على الريادة 
وتعزيز �ضمعتها ك�رصيك متعاون وقد ت�ضاعد 
اأي�ضا يف حت�ضني فر�س منظمتكم يف احل�ضول 

على منح يف امل�ضتقبل.

ن�ضائح لتعزيز التعلم وتبادل املعلومات

فحتى  جماين،  التعلم  يكون  اأي  املمكن  من  	•

للتدريب  ميزانية  حاليا  لديكم  يكن  مل  لو 
باإمكانكم تعزيز فر�س التعليم وتبادل املعرفة 
يتم  التي  الر�ضمية  غري  املنتديات  خالل  من 

خاللها تقدمي ال�ضاي اأو الوجبات. 

كل �ضخ�س لديه معلومات باإمكانه امل�ضاركة  	•

بها. على �ضبيل املثال، باإمكان خبري احلا�ضوب 
يف املكتب �رصح كيفية اال�ضتفادة ب�ضكل اأكرب 
من اجلداول "spreadsheets". باإمكان املحا�ضب 
بينما  جيدة،  موازنة  ا�ضتحداث  كيفية  �رصح 
باإمكان املتطوعني املحليني تعليم اجلميع بع�س 
موظفوكم  يتمتع  املحلية.  باللغة  العبارات 
بها.  امل�ضاركة  و�ضيودون  املعرفة  من  بالكثري 

تلك  ا�ضتغالل  يف  ذلك  اإىل  الو�ضيلة  تكمن 
املعرفة وخلق بيئة منفتحة ومتجاوبة، ولكن 
غالبا ما يجب دعوة االأ�ضخا�س للم�ضاركة مبا 
ب�ضفتكم  ذلك.  منهم  يطلب  اأن  اأو  يعرفوه 
املدراء خلق البيئة التي يكون فيها ذلك ممكنا. 

ال تنتظروا االآخرين لينظموا بيئة تعلم. بادروا  	•

اأخرى  مع �رصكائكم ومنظمات غري حكومية 
زيارات  اإجراء  على  للت�ضجيع  املنطقة  يف 

مبادلة للموظفني وفر�س التعلم االأخرى.

خذوا  والدرا�ضة.  للتفكري  اأوقات  خ�ض�ضوا  	•

التقييمات  اأو  االأن�ضطة  بعد  الكايف  الوقت 
املنتظمة  الفا�ضلة  الفرتات  خالل  اأو  الكبرية 
الدرو�س  لت�ضجيل  الربنامج  تنفيذ  اأثناء 
توفر  اأن  يجب  وتوحيدها.  وتبادلها  امل�ضتفادة 
تعلموه  مبا  للم�ضاركة  للجميع  الفر�س  هذه 
يقت�رص  اأن  من  بدال  به  امل�ضاهمة  يودون  وما 
ذلك فقط على االإدارة العليا. غالباً ما تكون 
لدى االأ�ضخا�س املنخرطني مبا�رصة يف تنفيذ 
لتح�ضني  العملية  االأفكار  اأكرث  الربنامج 

امل�رصوع والعملية. 

تكون  للتعلم  فر�س  اأكرث  اجلميع.  اأ�رصكوا  	•
املنظمة  يف  العليا  االإدارة  م�ضتويات  يف 
اأقل على م�ضتوى  التعلم  فر�س  تكون  بينما 
املنظمة  يف  اجلميع  باإمكان  ولكن  املوظفني، 
املوظفني  اأغلب  اأن  كما  التعلم،  اال�ضتفادة 
لو مل  حتى  جديدة.  مهارات  بتعلم  مهتمني 
يكن هناك ما يفعلوه يف منا�ضبهم احلالية، 
يف  االإداري  امل�ضاعد  ي�ضبح  قد  تعرفون:  فال 
منظمتكم خبري مراقبة وتقييم يف امل�ضتقبل. 

�ضجلوا املعرفة. قوموا حيث اأمكن بت�ضجيل  	•

حتى  اإلكرتونية  ب�ضيغة  املعرفة  تبادل  جتربة 
قد  اأخرى.  مرة  بها  امل�ضاركة  من  تتمكنوا 
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يعني ذلك اأن تطلبوا من املقدم عمل عر�س 
على  و�ضعها  يتم   ®PowerPoint �رصائح 
م�ضاعدة  ذلك  يعني  قد  اأو  م�ضرتك  حمرك 
املوظفني يف توثيق العمليات يف اأدلة تدريبية 
ب�ضيطة. قد ترغب املنظمات الكبرية بالبحث 

يف اخليارات املتوفرة لربجميات اإدارة املعرفة. 

قوموا بتقييم عمليات التعلم وتبادل املعرفة  	•

هل  للتدريب؟  ميزانية  لديكم  هل  احلالية. 
االأن�ضطة االأخرى لديكم تعزز تبادل املعرفة؟ 
ميكنكم  التي  اخلارجية  املنتديات  هي  ما 
تقدمي  املوظفني  من  اطلبوا  فيها؟  امل�ضاركة 
اأنهم  يعتقدون  الذي  التدريب  حول  اقرتاحات 

بحاجة اإليه اأو اأنهم مهتمون به.

تغفل  قد   – االأهداف  وحددوا  خطة  �ضعوا  	•

يف  املعرفة  وتبادل  التعلم  عن  منظمتكم 
اإدارة  خطة  يف  تدجموها  مل  اإذا  امل�ضتقبل 
وحددوا  ب�ضيطة  خطة  �ضعوا  املنظمة. 
مرة  العمل  �ضري  راجعوا  للمنظمة.  اأهدافا 
واحدة يف ال�ضنة على االأقل واجعلوا التعلم 
الوظيفي  الو�ضف  من  جزءا  املعرفة  وتبادل 
واملراجعات ال�ضنوية الأداء كل موظف. تتبعوا 
عدد الدورات التدريبية التي ح�رصها املوظف 

والدورات التي قدموها للغري. 

توفر  اأدى  االإنرتنت.  على  الفر�س  عن  ابحثوا  	•
االإنرتنت  وانت�ضار  االإنرتنت  على  املعلومات 
ب�ضكل متزايد اإىل اإتاحة فر�س كبرية للتعلم 
االإنرتنت.  على  املهنية  املجتمعات  خالل  من 
اأكرث  يف  الواقعة  للمنظمات  بالن�ضبة  حتى 
املوظفني  ت�ضجيع  عليكم  النائية.  املناطق 
وتبادل  االإنرتنت  جمتمعات  عن  البحث  على 

جتاربهم مع االآخرين.

4.5. ملخ�ص

وامللتزم  الفعال  الربنامج  اإدارة  مو�ضوع  يغطي 
والفنية.  التنفيذية  االإدارة  يف  متعددة  جوانب 
مدير الربامج اجليد هو القادر على الربط بينها 
جميعا من خالل العمل مع فريق امل�رصوع على 
وتوجيه  ب�ضكل م�ضتمر  التطبيق  �ضقل منوذج 
اإىل  اجلودة  عالية  خدمات  تقدمي  نحو  اجلميع 

امل�ضتفيدين.

قدم هذا الف�ضل تفا�ضيل عن متطلبات االإدارة 
 USAID من  املمولة  لالتفاقيات  التنفيذية 
واإدارة  املالية  باالإدارة  يتعلق  فيما  خ�ضو�ضا 
ال�ضفر.   اإىل  باالإ�ضافة  واملمتلكات  امل�ضرتيات 
مبا  املنحة  اإدارة  اأ�ض�س  اأي�ضا  الف�ضل  ناق�س 
اأخريا،  املوازنة.  وتغيري  االتفاقية  تعديل  ذلك  يف 
الف�ضلى  واملمار�ضات  املتطلبات  الف�ضل  بني 

املتعلقة باإدارة الربنامج الفنية. 

املمولة  الربامج  الإدارة  الرئي�ضية  اجلوانب  من 
الف�ضل  هذا  يغطيها  مل  التي   USAID من 
كان اإعداد التقارير. نظراً لعدد متطلبات اإعداد 
التقارير يف USAID ودرجة تعقيدها مت تناول هذا 
املو�ضوع ب�ضكل م�ضتقل يف الف�ضل اخلام�س. 






