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5.1  ملحة عامة

لإبراز  الرئي�صية  الطريقة  التقارير  اإعداد  يعترب 
والتزامكم  املنحة  لتوقعات  تلبيتكم  مدى 
التقارير  اإعداد  ي�صاهم   .USAD مبتطلبات 
وتقدميها يف الوقت املنا�صب يف بناء عالقة قوية 
مع اجلهة املانحة وتقدمي اأدلة تثبت اأثر الربنامج.

اليومية  الربنامج  اإدارة  متطلبات  ت�صتغرق 
الكثري من الوقت واجلهد ولهذا ي�صعر البع�س 
عن  بعيدا  النتباه  ت�صتت  التقارير  كتابة  باأن 
كون   اإىل  اإ�صافة  ولكن  الربنامج.  احتياجات 
التي  الهامة  امل�صوؤوليات  اإحدى  التقارير  كتابة 
باإمكانها  التعاونية  التفاقية  عليها  تن�س 
نظراً  اليومية  الربنامج  عمليات  تعزز  اأن  اأي�صا 
املايل  الو�صع  مراجعة  يف  ت�صاعدكم  لكونها 
ونقاط قوة الربنامج واأداء املنظمة واأن�صطتها، 
العالقات  توطيد  فر�صة  لكم  تتيح  اأنها  كما 
واعية  بيئة  بخلق  نن�صحكم  ال�رضكاء.  مع 
باإعداد التقارير داخل الربنامج بحيث تتوفر لدى 
والتدريب  ال�صحيحة  الأدوات  املوظفني  كل 
املالئم.  بال�صكل  التقارير  اإعداد  يف  لي�صاهموا 
اإذا نظرمت اإىل عملية اإعداد التقارير كاأداة لالإدارة 
اخلدمة  تقدمي  على  قدرتكم  لتطوير  وعملية 
للم�صتفيدين وتلبية احتياجات وتوقعات اجلهة 
املانحة �صت�صعرون عندها باملزايا املرتبطة بها. 

اإعداد  حول  عامة  ن�صائح  الف�صل  هذا  يتناول 
التقارير وتفا�صيل عن تقارير حمددة من املحتمل 
من  منحة  متلقي  باعتباركم  ت�صادفكم  اأن 
)5.2( ملدراء  USAID. يقدم اجلزء الأول "البداية" 

الربامج الذين مل ميروا بتجربة اإعداد التقارير لـ 
اإعداد  USAID من قبل لال�صتفادة من عملية 

الف�صل  هذا  يحدد  كما  حد.  لأق�صى  التقارير 

 )5.2.2( التقارير  لتقدمي  الرئي�صية  املواعيد 
ون�صائح لال�صتعداد لطلبات التقارير اخلا�صة اأو 

غري املتوقعة. 

يبني اجلزء الثاين "متطلبات اإعداد التقارير" )5.3( 
التفاقية  مبوجب  عادة  اإلزامية  تقارير  اأربعة 
غريها  عن  اتفاقية  كل  تختلف  قد  التعاونية. 
�رضكاء  من  العديد  على  يتعني  اأنه  اإل  قليال 
عليكم  التقارير.  هذه  وتقدمي  اإعداد   USAID

ملعرفة  التعاونية  التفاقية  من  جيدا  التحقق 
املتطلبات املحددة فيها. 

الأهداف

التقارير  لإعداد  الف�صلى  املمار�صات  •معرفة 
الفعالة.

التقارير  لإعداد  املحددة  املتطلبات  فهم  	•

على  ت�رضي  التي  التقارير  تقدمي  ومواعيد 
.USAID معظم متلقي منح

تعزيز قدرة  التقارير يف  اإدراك مدى م�صاهمة  	•
للم�صتفيدين  اخلدمات  تقدمي  على  املنظمة 

من املنحة.

امل�سطلحات والخت�سارات الرئي�سية 
يتم  التي  التكلفة   – بها  امل�سموح  التكلفة  	•

حتملها وتعترب مقبولة. 

النتقال مبا�رشة اإىل: 

مواعيد تقدمي التقارير  
SF-425 التقرير الفدرايل املايل  

تقارير الأداء  
التدقيق ال�صنوي  

تقرير ال�رضيبة اخلارجية.  
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م�صتقلة  ودرا�صة  مراجعة  عملية   – التدقيق  	•
ل�صجالت النظام واأن�صطته.

معدل  ال�رشف - املعدل الذي تنفقون به اأموال  	•

�صهريا عادة. املنحة على اأ�صا�س دوري – 

النتائج – خال�صة التدقيق التي تدعمها الأدلة  	•
الكافية وال�صحيحة وذات ال�صلة. 

حل�صاب  م�صتخدمة  فرتة   - املالية  ال�سنة  	•
البيانات املالية ال�صنوية يف م�صاريع الأعمال 
ال�صنة  نف�س  تكون  قد  الأخرى.  واملنظمات 
التقوميية اأي من 1 كانون الثاين اإىل 31 كانون 
احلكومة  يف  املالية  ال�صنة  تغطي  الأول. 
ت�رضين   1 من  تبداأ  �صهر   12 فرتة  الأمريكية 
الأول وتنتهي يف 30 اأيلول من ال�صنة التالية.

 – "FMO- "Financial Management Office 	•

 .USAIDمكتب الإدارة املالية التابع للـ

يتعني  الذي  التقرير   – اخلارجية  ال�رشيبة  تقرير  	•
على كل متلقي املنح من احلكومة الأمريكية 
القيمة  �رضيبة  عن  لالإبالغ  �صنويا  ملوؤه 
اإىل حكومة  دفعها  مت  التي   )VAT( امل�صافة 
التقارير  هذه  ت�صتخدم  امل�صت�صيفة.  الدولة 
اخلارجية  امل�صاعدات  خ�صوع  عدم  ل�صمان 

الأمريكية اإىل ال�رضيبة.

والقرار  للتو�صيات  الإدارة  تقييم   – الإدارة  قرار  	•

�صيتم  التي  املالئمة  الإجراءات  حول  املتخذ 
اتباعها.

مبلغ   –  Pipeline  - املنفق  غري  املنحة  مبلغ  	•

يتم  مل  والذي  للربنامج  املخ�ص�س  اللتزام 
اإنفاقه بعد، ويتم ح�صابه من خالل جمع كل 
الأموال التي مت اإنفاقها حتى تاريخه وتنقي�س 
ذلك املبلغ من اإجمايل مبلغ اللتزام املخ�ص�س 

حتى تاريخه. 

 -QPR- Quarterly Performance Report 	•

تقرير الأداء الف�صلي. 

5.2. البداية   

لهم  ي�صبق  مل  الذين  الربامج  مدراء  يجد  قد 
اإعداد تقارير لـ USAID مناذج التقارير ومواعيد 
تقدميها ومتطلباتها �صعبة. ت�صبح املتطلبات 
املهم  غري معقدة مبجرد فهم ما هو مطلوب. 
هو اأخذ الوقت الكايف لإنهاء كل تقرير واإ�رضاك 
التقارير  اإعداد  يف  اأعاله  ذكر  كما  املوظفني 

ب�صورة روتينية. 

لإ�صدار  ن�صائح  خم�س  على  اجلزء  هذا  يحتوي 
لتقدمي  الرئي�صية  باملواعيد  وقائمة  مميزة  تقارير 
التقارير )راجعوا ال�صكل 26(. بالإ�صافة اإىل ذلك، 
يوفر هذا اجلزء اإر�صادات عامة للمحافظة على 
اأنظمة البيانات بطريقة ت�صاعد يف ال�صتعداد 
لأي تقارير غري خمطط لها يجب على متلقي 
منح USAID تقدميها. هذه الن�صائح جمتمعة 
التقارير  اإعداد  اأ�ص�س  اإر�صاء  يف  �صت�صاعدكم 

الناجحة. 

1. ل تخ�صوا من قول احلقيقة

رائع  اأمر  التقارير  يف  الربنامج  جناحات  اإيراد  اإن 
التقارير  حتتوي  قد  ولكن  بالر�صا،  �صعورا  ومينح 
حتاولوا  ل  اأي�صا.  �صيئة  اأخبار  على  اأي�صا 
فاملمثل  تواجهونها،  التي  التحديات  اإخفاء 
ويرغب  ي�صاندكم  التفاقية  ل�صابط  الفني 
القيام  من  يتمكن  لن  ولكن  م�صاعدتكم،  يف 
بذلك اإذا مل تقدموا له تقييما �صادقا. اإن مدراء 
تخطي  على  القدرة  يظهرون  الذين  الربامج 
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اإيجابيا  التحديات غري املتوقعة يرتكون انطباعا 
لدى اجلهات املانحة. 

2. �صعوا تقومياً وجدولً زمنياً لإعداد وتقدمي التقارير

التقارير  لإعداد  الكايف  الوقت  توفر  ل�صمان 
على  باملتطلبات  قائمة  و�صع  عليكم  اجليدة، 
تقومي زمني والتخطيط م�صبقاً حتى ل ت�صطروا 
اإىل ال�صتعجال يف العمل ل�صيق الوقت. تاأكدوا 
الذين  الفرعيني  واملتلقني  املوظفني  اأن كل  من 
ي�صاهمون يف التقرير على دراية باجلدول الزمني 

ومواعيد تقدمي التقارير.

3. اأ�رضكوا املتلقني الفرعيني يف مرحلة مبكرة

الرئي�صني  املتلقني  من  التقارير  اأغلب  تتطلب 
عند  الفرعيني.  املتلقني  من  املعلومات  جمع 
اأعطوا  التقارير  لإعداد  الزمني  التقومي  و�صع 
املتلقني الفرعيني الوقت الكايف ليقدموا لكم 
معلومات مفيدة، فذلك لن يوؤدي فقط اإىل اإعداد 
�صيبني قدرة منظمتكم  ولكنه  اأف�صل  تقارير 
التقييم  جوانب  يف  اإ�رضاكهم  خالل  من  وذلك 
جمع  م�صوؤولية  وحتميلهم  التقرير  يف  الذاتي 
اختتموا  النهائية.  باملواعيد  واللتزام  البيانات 
العملية مع املتلقني الفرعيني بتزويدهم بن�صخ 

.USAID من التقارير التي ت�صلموها اإىل

ال�سنة املالية حلكومة الوليات املتحدة
الوليات  حلكومة  املالية  ال�صنة  تغطي 
ت�رضين   1 يف  تبداأ  �صهر   12 فرتة  املتحدة 

الأول وتنتهي يف 30 اأيلول
الربع الأول، 1 ت�رضين الأول – 31 كانون الأول

31 اآذار الربع الثاين، 1 كانون الثاين – 
30 حزيران الربع الثالث، 1 ني�صان – 

30 اأيلول الربع الرابع، 1 متوز – 

4. قدموا �رضدًا مرتابط يف كل التقارير

�صيكون هناك عدم ترابط اإذا اأفادت تقارير الأداء 
اأظهرت  بينما  جيد  للربنامج  املايل  الو�صع  باأن 
اأموال  تنفقون  باأنكم  املالية  الفدرالية  التقارير 
املنحة ب�رضعة اأعلى من املتوقع. يجب اأن تكون 
كل التقارير مرتابطة معاً حتى يح�صل املمثل 
الفني ل�صابط التفاقية عندما يراجع التقارير 
على �صورة دقيقة. ادعموا كل النتائج ببيانات 
الربنامج  فيها  يحقق  التي  الكيفية  وبينوا 
بحدود  نف�صه  الوقت  يف  التزامه  مع  الأهداف 
الفني  املمثل  �صيتو�صل  وبالتايل  املوازنة، 

ل�صابط التفاقية اإىل اأن اأداء برناجمكم جيد.

5. ل تفاجوؤا املمثل الفني ل�صابط التفاقية اأو 
�صابط التفاقية

توثق التقارير جوانب متعددة يف الربنامج لكنها 
الوكالة  لإعالم  الرئي�صية  الو�صيلة  لي�صت 
الرئي�صية  التحديات  مناق�صة  عليكم  املانحة. 
اأو  وال�رضكاء  واملوظفني  باملوازنة  املتعلقة 
اإ�صرتاتيجيات تنفيذ الربنامج مع املمثل الفني 
يف  لحقاً  توثيقها  ثم  اأولً  التفاقية  ل�صابط 

التقارير.
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5.2.2 مواعيد تقدمي التقارير

اإغالق املنحة يتناول الف�صل ال�صاد�س التقرير النهائي – 

5.2.3 الإعداد لطلبات التقارير الأخرى

اأحياناً   USAID منح  متلقي  من  يُطلب 
غري  اأو  خا�صة  تقارير  لطلبات  ال�صتجابة 
 ." حمدد  لغر�س  "خم�ص�صة  اأو  لها  خمطط 
�رضيعة  ا�صتجابة  الطلبات  هذه  ت�صتدعي  قد 
وت�صتمل عموماً على حالة اأو تقدير الأهداف اأو 
املوازنة. باإمكان املمثل الفني ل�صابط التفاقية 
تزويدكم بنموذج جدول اأو اإر�صادات حول كيفية 
عليكم  تعذر  اإذا  املطلوبة.  البيانات  تقدمي 
متاأكدين  غري  كنتم  اأو  املحدد  باملوعد  اللتزام 
مما هو مطلوب منكم عليكم الت�صال باملمثل 
الفني ل�صابط التفاقية لتح�صلوا على املزيد 

من الإر�صادات حول كيفية الرد على الطلب.

املايل  والنظام  والتقييم  املراقبة  نظام  كان  اإذا 
ا�صتخراج  ي�صتغرقكم  فلن  حديثان  لديكم 
الأرقام الالزمة وقتاً طويالً. عليكم دائماً التاأكد 
الربامج،  املالية مع تقارير  التقارير  "تطابق"  من 

ال�سكل 26 – التقارير، وعدد مرات اإعدادها، ومواعيد الت�سليم

موعد تقدمي التقرير عدد مرات اإعداد 
التقرير

التقرير

بعد 30 يوم من انتهاء كل ربع �صنة ميالدية:
30 كانون الثاين، 30 ني�صان، 30 متوز، 30 ت�رضين الأول

ف�صلياً التقرير الفدرايل املايل

30 كانون الثاين، 30 ني�صان، 30 متوز، 30 ت�رضين الأول ف�صلياً تقرير الأداء

بعد 30 يوم من ا�صتالمكم له من املدقق. يجب 
ت�صليم التدقيق والتقرير خالل ت�صعة اأ�صهر من 

انتهاء ال�صنة املالية.
�صنوياً تقرير التدقيق ال�صنوي

16 ني�صان �صنوياً تقرير ال�رضيبة اخلارجية

ت�صعون يوم على انتهاء املنحة. املنحة التقرير النهائي*

ولكن اإذا مل يكن لديكم عملية منظمة لإدخال 
البيانات فقد ت�صطروا اإىل البحث لتتمكنوا من 

جمع هذه الأرقام يف وقت ق�صري.

5.3 متطلبات اإعداد التقارير

يبني هذا اجلزء التقارير الأربعة التي يتعني على 
الربامج املمولة من USAID تقدميها:

•	التقرير الفدرايل املايل )5.3.1(
•	تقرير الأداء )5.3.2(

•	التدقيق ال�صنوي )5.3.3(
القيمة  )�رضيبة  اخلارجية  ال�رضيبة  •تقرير 

امل�صافة( )5.3.4(
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التدقيق ال�سنوي

تقرير الأداء

التقرير الفدرايل املايل

اإىل USAID كما هو  يجب تقدمي هذه التقارير 
الف�صل  يغطي  التعاونية.  التفاقية  يف  مبني 
املتعلقة  التقارير  الدليل  هذا  من  ال�صاد�س 

باإغالق املنحة. 

ال�سكل 27- اأ�سئلة حول اإعداد التقارير

)425-SF( 5.3.1 التقرير الفدرايل املايل

اأي�صاً  اإليه  وي�صار  املايل  الفدرايل  التقرير 
عن  عامة  ملحة  يعطي   ،425-SF بالنموذج 
التي  امل�صاهمة  ويتعقب  املنحة  يف  النفقات 
قدمتها منظمتكم يف التكاليف. يتعني تقدمي 
مكتب  اإىل  ف�صلي  اأ�صا�س  على  التقارير  هذه 

.FMO الإدارة املالية

كيف �صي�صاعد هذا برناجمنا؟

النموذج  يف  املعلومات  ا�صتخدام  باإمكانكم 
SF-425 بالرتافق مع املوازنة ملعرفة ما اإذا كنتم 

من  اأبطاأ  اأو  اأ�رضع  بوترية  املنحة  مبلغ  تنفقون 
غري  املنحة  مبلغ  درا�صة  خالل  من  وذلك  الالزم 
اأي�صاً  ال�صتعانة  عند  ال�رضف.  ومعدل  املنفق 
التاأكد  �صيمكنكم  بالأداء  املتعلقة  بالبيانات 
الأهداف  لتحقيق  بكفاءة  يتم  الإنفاق  اأن  من 
وذلك من خالل حتليل تكاليف الوحدات. )للمزيد 
املنفق  غري  املنحة  مبلغ  حول  املعلومات  من 
ومعدل ال�رضف واأ�صعار الوحدات يرجى الطالع 

على اجلزء 4.3.1.4(

425-SF نقاط رئي�سية يف منوذج

ً موعد الت�صليم: ف�صليا
النموذج: pdf( 425-SF(- ميكن تنزيله من املوقع

http://www.whitehouse.gov/omb/
grants/standard_forms/ff_report.pdf

التعليمات: ميكن تنزيلها من املوقع
http://www.whitehouse.gov/omb/

grants/standard_forms/ffr_
instructions.pdf

FMO يتم تقدميه اإىل: مكتب الإدارة املالية
)ن�صخة اإىل: املمثل الفني ل�صابطة التفاقية 

و�صابط التفاقية(

تقرير ال�رشيبة اخلارجية

هل تلتزم حكومة الدولة 
امل�صت�صيفة باتفاقيات حكومة 

الوليات املتحدة؟

هل منظمتكم تعمل ب�صكل 
�صحيح؟

هل حتقق اأن�صطتكم اأهدافها

ما حالة الو�صع املايل للربنامج؟
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ال�سكل 28- قيا�ص الو�سع املايل للربنامج

خ�سائ�ص التقارير
اإعداد  متطلبات  التعاونية  اتفاقيتكم  ت�صف 

التقارير املالية والتي ت�صتمل على: 

•	وقت وعدد مرات تقدمي التقارير )متى وكم(؛
•	ما هو النموذج امل�صتخدم؛ 

•	كيف )وملن( يتم تقدمي التقارير  

ال�سكل 26- النماذج املالية وا�ستعمالتها

ما موعد ت�صليم التقرير الفدرايل املايل؟ 

املايل  الفدرايل  التقرير  ت�صليم  موعد  يحني 
ح�صب  ال�صنوي  الربع  انتهاء  من  يوم   30 بعد 
 – الأول  ت�رضين   1(  USAID للـ  املالية  ال�صنة 
ربع  كل  تقرير  تقدمي  عليكم  يتعني  اأيلول(.   30
اأداء املنحة. عند نهاية  �صنة وحتى انتهاء فرتة 
املنحة، �صيتعني عليكم تقدمي التقرير الفدرايل 
 30 ال�صكل  يبني  يوم.   90 خالل  النهائي  املايل 
مواعيد الت�صليم عن كل ربع �صنة والفرتة التي 

يغطيها كل تقرير.

425-SF كيفية تعبئة النموذج

فيما يلي ن�صائح ت�صاعدكم يف تعبئة النموذج 
اأن  لي�س  الن�صائح  هذه  من  الهدف  اإّن  اجلديد. 
الأمريكية  احلكومة  تعليمات  عن  بديلة  تكون 
اأو  الإنرتنت  على  عليها  الطالع  ميكن  التي 
املالية  الإدارة  مكتب  يقدمها  التي  الإر�صادات 
بع�س  على  الإجابة  اإىل  تهدف  بل   ،FMO

بتعبئة  يقوم  من  يطرحها  قد  التي  الأ�صئلة 
التقرير للمرة الأوىل.

النموذج

SF-270 )للمزيد من 
املعلومات، راجعوا 

)4.3.1.2

ال�ستعمال

ربطه مع الأداء 
لتقييم كلفة الوحد

املوازنةتقرير الأداء

ربطه مع املوازنة 
لقيا�س مبلغ 

املنحة غري املنفق 
ومعدلت  ال�رضف

425-SF
لالإبالغ عن الو�صع 
املايل، وامل�صاهمة 

يف التكاليف ودخل 
الربنامج. 

SF-1034 )للمزيد 
من املعلومات، راجعوا 

)4.3.1.3

لطلب اأموال وت�صفية 
الدفعات امل�صبقة

لطلب دفعات م�صبقة 
وا�صرتداد نفقات

التقرير الفدرايل املايل

ما حالة الو�صع املايل للربنامج؟
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ال�سكل 30- مواعيد ت�سليم التقارير املالية

املدة الزمنية التي يغطيهاموعد الت�سليمالفرتة

31 كانون الثاينالربع الأول
31 كانون  1 ت�رضين الأول – 
الأول )من ال�صنة التقوميية 

ال�صابقة(
31 اآذار30 ني�صانالربع الثاين 1 كانون الثاين – 

30 حزيران31 متوزالربع الثالث 1 ني�صان – 
30 اأيلول31 ت�رضين الأولالربع الرابع 1 متوز – 

طوال مدة املنحةبعد 90 يوم من انتهاء املنحةالتقرير الفدرايل املايل الأخري

لإعداد  م�صتقل    425-SF منوذج  ا�صتخدموا 
ابدوؤوا  اتفاقية تعاونية.  التقارير الف�صلية لكل 
 .PDF ب�صيغة   425-SF النموذج  بتنزيل  اأولً 
حاولوا ال�صتفادة من بع�س خ�صائ�س النموذج 
اأن  من  وتاأكدوا  الأوتوماتيكية،  احل�صابات  مثل 
 ®Adobe Reader لديكم اأحدث ن�صخة من برنامج

http:// املوقع تنزيله جمانا من  الذي ميكنكم 
www.adobe.com/products/acrobat/read-

اجلزء  بتعبئة  قوموا  البداية،  يف   .step2.html

اجلزء  ي�صتمل   .31 ال�صكل  يف  املبني  العلوي 
العلوي على اأ�صئلة حول معلومات اأ�صا�صية عن 
يغطيها  التي  والفرتة  ومنحتكم  منظمتكم، 

هذا التقرير.

245-SF ال�سكل 31- اجلزء العلوي من النموذج

التالية مع  القائمة  الواردة يف  الأرقام  تتوافق 
.425-SF الأرقام يف الفراغات يف النموذج

1. الوكالة الفدرالية واجلهة التنظيمية التي 
ة  جه  اأو   USAID  – اإليها  التقرير  تقدمي  يتم 
مانحة اأخرى تابعة حلكومة الوليات املتحدة. 

التعريفي  الرقم  اأو  الفدرالية  املنحة  رقم   .2
الفدرالية  الوكالة  قبل  من  املخ�ص�س  الآخر 
اكتبوا الرقم التعريفي لالتفاقية التعاونية   –
-09-00-XXX-A  " ب�صكل  يكون  قد  الذي 

الأوىل  ال�صفحة  على  املوجود   "  00-00XXX

من التفاقية.

2

7

98

1

4b

1. Federal Agency and Organizational Element
    to Which Report id Submitted

5. Recipient Account Number or Identifying Number
 (To report multiple grants, use FFR Attachment)

6.  Report Type
     Quarterly
     Semi- Annual
     Annual 
     Final

7. Basis Accounting 

Cash  Accrual 

3. Recipient Organization (Name and complete address including Zip code) 

4a. DUNS Number

8. Project/Grant Period 
From: (Month, Day, Year)

10. Transactions Cumulative

4b. EIN

To: (Month, Day, Year) 9. Reporting Period End Date
(Month, Day, Year)

2. Federal Grant or Other Identifying Number Assigned by Federal Agency
   (To report multiple grants, use FFR Attachment)

Page Of

1

5
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كنتم  اإذا  تلقائياً  الأرقام  بع�س  ح�صاب  �صيتم 
مبجرد   .®Adobe Reader برنامج  ت�صتعملون 
جميع  �صحة  من  اأخرى  مرة  حتققوا  النتهاء، 

العمليات احل�صابية.

قوموا بعد ذلك بتعبئة اجلزء الذي يف الو�صط والذي يحتوي على اأبرز العمليات احل�صابية كما هو مبني يف ال�صكل 32. 

اجلزء 10: املعامالت
املبالغ النقدية الفدرالية:

جمموع  اكتبوا   – امل�ستلمة  النقدية  املبالغ   )a(
التي مت ا�صتالمها من  الفعلية  النقدية  املبالغ 
ر�صوم  خ�صم  )قبل  املتحدة  الوليات  حكومة 
اآخر  حتى  املتنوعة(  الر�صوم  من  وغريها  البنك 
عنها  التقرير  تقدمي  يتم  التي  الفرتة  تاريخ 

واملحددة يف ال�صندوق رقم 9.

 EIN  .b4 - ملتلقي املنح الأمريكيني فقط

5. رقم ح�صاب متلقي املنحة اأو رقمه التعريفي 
فقط؛  اأنتم  ل�صتعمالتكم  الرقم  هذا   -
الأمريكية  احلكومة  قبل  من  ملزمني  ول�صتم 

بتقدميه 

يعلم املحا�صب اأو املدير  7. اأ�صا�س املحا�صبة – 
املايل لديكم ما اإذا كنتم تقدمون تقارير على 

اأ�صا�س النقد اأو ال�صتحقاق.

تاريخ بداية وانتهاء  8. فرتة امل�رضوع / املنحة – 
املنحة.

يعتمد   – التقرير  اإعداد  فرتة  انتهاء  تاريخ   .9

الذي  ال�صنوي  الربع  على  تقرير  كل  تاريخ 
يغطيه: 

•	الربع الأول:  31 كانون الأول 

•	الربع الثاين: 31 اآذار

•	الربع الثالث: 30 حزيران

•	الربع الرابع: 30 اأيلول

10. Transactions
 (Use lines a-c for single or multiple grant reporting)

Federal Cash (To report multiple grants, also use FFR Attachment):

a. Cash Receipts

b. Cash Disbursements

c. Cash on Hand (line a minus b)

(Use lines d-o for single grant reporting)

Federal Expenditures and Unobligated Balance: 

a. Total Federal funds authorized 

b. Federal share of expenditures

c. Federal share of unliquidated obligations

d. Total Federal share (sum of lines e and f )

e. Unobligated balance of Federal funds (line d minus g)

Recipient Share:

a. Total recipient share required

b. Recipient share of expenditures 

c. Remaining recipient share to be provided (line i minus j)

Program Income:

a. Total Federal program income earned

b. Program income expended in accordance with the deduction alternative 

c. Program income expended in accordance with the addition alternative

d. Unexpended program income (line l minus line m or line n)

Cumulative

kji

d e f g
h

a
b c

425-SF ال�سكل 32 – اجلزء املتو�سط يف النموذج
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الرتاكمي  املبلغ  اكتبوا   – النقدية  النفقات   )b(
للدفعات النقدية والدفعات بوا�صطة ال�صيكات 
منذ تاريخ نهاية الفرتة التي يتم تقدمي التقرير 
عنها. ي�صتمل هذا املبلغ الإجمايل على النقد 
الذي مت اإنفاقه على ال�صلع واخلدمات، والدفعات 
تقدميها  مت  التي  والدفعات  امل�صبقة،  النقدية 
للمتلقني الفرعيني واملتعاقدين ومبلغ النفقات 

غري املبا�رضة التي يتم حتميلها على املنحة.

الوارد يف  املبلغ  اكتبوا   – ال�سندوق  النقد يف   )c(
.10b 10 ناق�س ال�صطرa ال�صطر

النفقات الفدرالية ور�سيد مبلغ املنحة غري املخ�س�ص

ادخلوا   – بها  امل�رشح  الفدرالية  املبالغ  اإجمايل   )d(
اإجمايل مبلغ املنحة. هذا ي�صري اإىل "اإجمايل مبلغ 
واملن�صو�س عليه يف التفاقية  USAID املقّدر" 

يف  املبلغ  هذا  تغيري  مت  قد  كان  اإذا  التعاونية. 
يف  املذكور  املبلغ  كتابة  يرجى  معدلة  ن�صخة 

الن�صخة املعدلة.

اإجمايل  اكتبوا   – الفدرالية  النفقات  ح�سة   )e(
 USAID اأموال  من  املخ�ص�س  اللتزام  مبلغ 
التي  الفرتة  نهاية  تاريخ  منذ  اإنفاقه  مت  الذي 
يتم تقدمي التقرير عنها. بالن�صبة ملتلقي املنح 
الذين يعملون على اأ�صا�س النقد، يجب اأن يكون 
ال�صطر  يف  املذكور  للمبلغ  م�صاوياً  املبلغ  هذا 
ملتلقي  بالن�صبة  اأما  النقدية".  "النفقات   10b

ال�صتحقاق  اأ�صا�س  على  يعملون  الذين  املنح 
املخ�ص�س  اللتزام  مبلغ  اإجمايل  كتابة  فريجى 
من اأموال USAID الذي مت اإنفاقه م�صاف اإليه 

املبالغ التي مت اللتزام بها.

املخ�س�ص  اللتزام  مبلغ  من  الفدرالية  احل�سة   )f(
مبلغ  جمموع  اكتبوا   – ت�سفيته  تتم  مل  الذي 
غري   USAID اأموال  من  املخ�ص�س  اللتزام 
املنفقة منذ تاريخ نهاية الفرتة التي يتم تقدمي 

التقرير عنها. يجب ح�صاب هذا املبلغ من خالل 
باحلكومة  اخلا�صة  النفقات  ح�صة  تنقي�س 
املخ�ص�س  اللتزام  مبلغ  من   )10e( الأمريكية 

احلايل كما هو مبني يف اأحدث تعديل.

يتاألف هذا املبلغ  )g( اإجمايل احل�سة الفدرالية – 
هذا   .10f وال�صطر   10e ال�صطر  جمموع  من 
املجموع ي�صاوي اإجمايل الأموال الفدرالية التي 
مت اللتزام بها منذ تاريخ الفرتة التي يتم تقدمي 

تقرير عنها.

الأموال  من  املخ�س�ص  غري  اللتزام  مبلغ   )h(
.10d 10 ناق�س ال�صطرg الفدرالية – ال�صطر

ح�سة متلقي املنحة

– املنحة  متلقي  الإلزامية من  احل�سة  )i( اإجمايل 
ادخلوا جمموع امل�صاهمة يف التكاليف املفرو�صة 
على متلقي املنحة كما ن�صت عليها التفاقية 
من  املبلغ  هذا  تغيري  مت  قد  كان  اإذا  التعاونية. 
املبلغ  ذكر  فيجب  التفاقية  على  تعديل  خالل 

الوارد يف التعديل.

)j( ح�سة النفقات التي يتحملها متلقي املنحة – 
الذي  التكاليف  يف  امل�صاهمة  جمموع  ادخلوا 
التقرير  تقدمي  يتم  التي  الفرتة  خالل  اإنفاقه  مت 

عنها.

�سيتم  التي  املتبقية  املنحة  متلقي  ح�سة   )k(
.10j  10 ناق�س ال�صطرi تقدميها – ال�صطر

دخل الربنامج

اإذا كانت التفاقية ت�صمح بوجود دخل للربنامج، 
حول  املف�صلة  التعليمات  على  الطالع  يرجى 
كيفية تعبئة الأ�صطر 10I اإىل 10o على املوقع

 http://www.whitehouse.gov/omb/grants/

standard_forms/ffr_instructions.pdf.
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11. Indirect 
      Expense

12. Remarks: Attach any explanations deemed necessary or information required by Federal sponsoring in compliance governing legislation:

13. Certi�cation: By signing this report, I certify that it is true, complete, and accurate to the best of my knowledge. I am aware that 
any false, �ctitious, or fraudulent information may subject me to criminal, civil, or administrative penalties. (U.S Code, Title 18, Section1001)

a. Type or Printed Name and Title of Authorized Certifying O�cial
c. Telephone (Area Code, number and extension

d. Email address

e. Data Report Submitted (Month, Day, Year)

14. Agency use only  

b. Signature of  Authorized Certifying O�cial  

a. Type b. Rate c. Period From Period To

g. Totals:

d. Base e. Amount Charged  f. Federal Share

b d e

 بعد ذلك، قوموا بتعبئة اجلزء ال�صفلي  الذي
 يحتوي على العمليات احل�صابية الرئي�صية كما

 هو مبني اأدناه. �صيتم ح�صاب بع�س الأرقام
 اأوتوماتيكياً اإذا كنتم ت�صتخدمون برنامج
Adobe Reader®. ،مبجرد النتهاء من ذلك 

 عليكم التحقق مرة اأخرى للتاأكد من �صحة
 .جميع العمليات احل�صابية

اجلزء 11: النفقات غري املبا�رشة

كانت  اإذا  فقط  املعلومات  هذه  كتابة  عليكم 
مع  يتوافق  ومبا  املتحدة  الوليات  حلكومة 

التفاقية التعاونية.

)b( ال�سعر – اكتبوا �صعر/ اأ�صعار التكلفة غري 
تقدمي  يتم  التي  الفرتة  خالل  ال�صارية  املبا�رضة 

التقرير عنها.

يتم  الذي  املبلغ  اإجمايل  اكتبوا   – الأ�سا�ص   )d(
تطبيق �صعر التكلفة غري املبا�رضة عليه.

)e( املبلغ املحّمل - اكتبوا اإجمايل مبلغ التكاليف 
غري املبا�رضة التي مت حتميلها خالل الفرتة املحددة.

اجلزء 13: الت�سديق والت�سليم

مبجرد النتهاء من ذلك عليكم التحقق مرة 
اأخرى للتاأكد من �صحة كل العمليات احل�صابية. 
 ،)13a( اطبعوا ا�صم �صابط الت�صديق املفو�س

 ،)13b( النموذج  على  التوقيع  منه  واطلبوا 
واكتبوا عنوان الت�صال به )13c/13d(، واكتبوا 
التاريخ على النموذج )13e(، ثم �صوروه واأر�صلوه 
 FMO بالربيد الإلكرتوين اإىل مكتب الإدارة املالية
على العنوان ei@usaid.gov، واإىل املمثل الفني 
من  بن�صخة  احتفظوا  التفاقية.  ل�صابط 
بالربيد  الأ�صل  واأر�صلوا  ملفاتكم  يف  النموذج 
من  رداً  تتلقوا  اإذا مل  املالية.  الإدارة  اإىل مكتب 
عليكم  اأيام   10 خالل  املالية  الإدارة  مكتب 
ا�صتالم  مت  قد  اأنه  من  للتاأكد  امل�صاألة  متابعة 

النموذج الذي اأر�صلتموه.

 اأخرياً، يحتوي اجلزء ال�صفلي على معلومات
 عن النفقات غري املبا�رضة ومكان خم�ص�س

 للتوقيع. يجب التوقيع على جميع الوثائق من
 .قبل �صابط الت�صديق املفو�س

SF425 ال�سكل 33- اجلزء ال�سفلي من النموذج
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5.3.2 تقارير الأداء )ف�سلية(

وتقارن  امل�رضوع  عمل  �صري  الأداء  تقارير  توثق 
خطة  يف  الواردة  بالأهداف  الفعلية  النتائج 
العمل. �صيتعني عليكم عادة جمع هذه التقارير 

وتقدميها كل ثالثة اأ�صهر. 

كيف �سي�ساعد هذا برناجمنا؟

تعد تقارير الأداء اأكرث التقارير اأهمية يف الربنامج. 
يعمل كل تقرير اأداء على جمع النتائج من كل 
بتاأديتها  الفرعيون  املتلقون  قام  التي  الأعمال 
لكم  يتيح  مما  العمل  وخطة  باملوازنة  وتقارنها 
الأن�صطة  وتعديل  العمل  �صري  تقييم  فر�صة 
ممار�صات  تعمل  اأكرب.  جناح  م�صتوى  لتحقيق 
اإعداد تقارير الأداء الن�صطة على تعزيز العالقات 
تلبيتكم  وت�صمن  الفرعيني  املتلقني  مع 
بالرغم  املنحة.  من  امل�صتفيدين  لحتياجات 
من اأن هذه العملية لي�صت �صاملة كالتقييم 
ال�صاملة  الأداء  تقارير  اأن  اإل  للربنامج  الر�صمي 
تعترب اأداة اإدارة هامة ل�صمان تطبيق كل نواحي 
اإىل  بالإ�صافة  املقررة.  اخلطة  ح�صب  الربنامج 
اأنها تعد م�صدر رئي�صي للمعلومات للتقييمات 

الر�صمية واخلارجية للربنامج.

التقرير خ�سائ�ص 

منحة.  لكل  م�صتقلة  اأداء  تقارير  اإعداد  يتعني 
دول،  عدة  يف  مطبقة  منحة  لديكم  كان  اإذا 
�صيتعني عليكم توحيد تقارير الدول املنف�صلة 
يف تقرير واحد. املوعد الذي حتدده USAID عموماً 
انتهاء  من  يوم   30 بعد  هو  التقارير  لت�صليم 
الربع ال�صنوي، لكن عليكم التاأكد والرجوع اإىل 
املحددة  املتطلبات  ملعرفة  التعاونية  التفاقية 

فيها. 

ح�صب  وبيانات  �رضح  على  الأداء  تقارير  حتتوي 
التفاقية.  ل�صابط  الفني  املمثل  توجيهات 
�صت�صاعدكم الن�صائح التالية يف كتابة اأف�صل 

تقارير اأداء ممكنة. 

1. ابدوؤوا باإ�رضاك املتلقني الفرعيني واملوظفني

تتيح عملية اإعداد تقارير الأداء فر�س للتوا�صل 
مع املوظفني واملتلقني الفرعيني حول الربنامج. 
تزويد  عليكم  العملية،  هذه  يف  للم�صاعدة 
التقارير  الفرعيني بنموذج مب�صط عن  املتلقني 
م�صاهماتهم  لتقدمي  نهائي  موعد  واإعطائهم 
بالتقارير  واعية  بيئة  خلق  عليكم  التقرير.  يف 
تكون  بحيث  التقارير  بهذه  لالحتفاظ  ونظام 
تن�صيق  باإمكانكم  الإلزامية.  للتقارير  اأ�صا�س 
جل�صات تدريبية للموظفني واملتلقني الفرعيني 
للتاأكد من فهمهم للمعلومات التي تطلبونها 
بجمع  قوموا  الالزمة.  والتفا�صيل  تام  ب�صكل 
املوظفني ملناق�صة التقدم يف �صري العمل خالل 
بني  كافياً  وقتاً  وخ�ص�صوا  زمنية حمددة،  فرتة 
املوعد النهائي املحدد للمتلقي الفرعي وتاريخ 
التقرير  مادة  توحيد  من  لتتمكنوا  الت�صليم 

واإنهاء العمل عليه. 

الرئي�سية النقاط 
موعد الت�سليم: على اأ�صا�س ف�صلي عادة

النموذج: لي�س هناك منوذج ثابت وحمدد، ولكن 
من املمكن اأن تزودكم USAID بنموذج.

ل�صابط  الفني  املمثل  اإىل:  الت�سليم  يتم 
التفاقية  املبينة يف  اجلهة  اإىل  اأو  التفاقية 

التعاونية. 
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2.ل تفاجوؤوا املمثل الفني ل�صابط التفاقية

التفاقية  ل�صابط  الفني  املمثل  يقراأ  عندما 
التقرير يجب اأن ل يكون هناك مفاجاآت. تاأكدوا 
على  التفاقية  ل�صابط  الفني  املمثل  اأن  من 
اأو  املوازنة  على  توؤثر  التي  التغيريات  باأبرز  دراية 
الأهداف )مثل التغيريات على املتلقني الفرعيني، 
اأو املوقع اجلغرايف، اأو املوظفني الرئي�صيني( وذلك 
قبل حدوثها حيث اأن الكثري من هذه التغيريات 
يتطلب احل�صول على موافقة. ل تنتظروا اإبالغ 
املمثل الفني ل�صابط التفاقية بالتغيريات من 
التقرير  هذا  يوثق  اأن  يجب  الأداء.  تقرير  خالل 
هذه التغيريات واأن يقدم معلومات حديثة عن 
تطبيق  منذ  العمل  �صري  على  مت  الذي  التقدم 

هذه التغيريات.

3. خذوا وقتاً كافياً لإجراء تقييم �صادق و�رضيح

نظراً ملتطلبات العمل اليومية الكثرية قد متيلون 
اإىل التقليل من العمل على اإعداد التقارير، ولكن 
التقارير يف الربنامج.  اأهم  تقارير الأداء هي مٍن 
عند تقييم �صري العمل خالل ال�صنة ال�صابقة 
الأداء  تقرير  وحتديات.  جناحات  هناك  �صيكون 
اجليد هو التقرير الذي يعطي نظرة متوازنة عن 

التقدم يف �صري عمل الربنامج واإخفاقاته.

4. ادعموا النتائج ببيانات

قد يتاألف اأغلب تقرير الأداء من نقا�س للتقدم 
اجلزء  اأّن  اإل  واإخفاقاته  الربنامج  عمل  �صري  يف 
يتم  التي  البيانات  هو  التقرير  يف  الأ�صا�صي 
املراقبة  برنامج  خالل  من  اإليها  التو�صل 
عر�س  على  قادرين  تكونوا  اأن  يجب  والتقييم. 
جناحاتكم والتحديات التي واجهتكم وذلك من 
ت�صتمل  التي  البيانات  وحتليل  مراجعة  خالل 

على الأداء املايل وتكاليف اخلدمات.

كم�صدر  واملوازنة  العمل  خطة  ا�صتخدموا   .5

للبيانات املعيارية

التي يحتويها تقريركم  "البيانات"  ياأتي م�صدر 
املحا�صبة  ونظام  والتقييم  املراقبة  نظام  من 
لقيا�س  ولكن،  الفعلية(.  التكاليف  )لإظهار 
الأداء عليكم مقارنة البيانات الفعلية مع خطة 
العمل وموازنة خطة العمل. هذه املقارنة تبني 
ما اإذا كان الربنامج قد جتاوز التوقعات اأو حققها 

اأو اأخفق يف حتقيقها.

6. ا�صتعر�صوا خطة العمل القادمة

لالأن�صطة  كمعيار  الأداء  تقرير  ا�صتخدموا 
التي  التحديات  معاجلة  عليكم  امل�صتقبلية. 
خطة  يف  ال�صابقة  ال�صنة  خالل  واجهتكم 
املختلفة  اخليارات  ا�صتعر�صوا  التالية.  العمل 
ال�صنة  يف  منظمتكم  لها  تخطط  التي 

القادمة ملعاجلة هذه التحديات.

7. بينوا م�صاهمة برناجمكم يف اجلهود الأخرى 

ذات ال�صلة يف بلدكم

اإلقاء  على  فقط  التقرير  يقت�رض  ل  اأن  يجب 
اأن  اأي�صاً  يجب  ولكن  الربنامج  اأداء  على  نظرة 
يبني �صلة ن�صاطكم باجلهود الأخرى ذات ال�صلة 
باإمكانكم تو�صيح  وامل�صاهمة بها.  يف بلدكم 
مع  وعمله  اأخرى  بربامج  برناجمكم  عالقة 
غري حكومية حملية  منظمات  اأو  و/  احلكومة 
اأخرى من خالل امل�صاركة يف جمموعات العمل 
الفنية لبناء القدرات وعر�س الدرو�س امل�صتفادة 

والنجاحات والت�صارك بها مع الغري.

8. احتفظوا بوثائق لتقرير الأداء النهائي

تركيز  اإىل  العمل  وخطط  الأداء  تقارير  توؤدي 
انتباهنا كثرياً على الأجزاء ال�صنوية يف الربنامج 
اأن  اإل  املدى،  طويلة  العامة  ال�صورة  من  اأكرث 
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اإىل  بالإ�صافة  متوا�صال.  جهدا  يعد  الربنامج 
باملوازنة  واللتزام  الأهداف  لتحقيق  ال�صعي 
بتنقيح  با�صتمرار  املوظفون  يقوم  املقررة 
يف  القائمة  التحديات  ملعاجلة  الربنامج  منوذج 
اأكرث  جلعلها  بها  يعملون  التي  املجتمعات 
فعالية وا�صتدامة وكفاءة. عند تنقيح النموذج 
عليكم توثيق الأن�صطة، فذلك �صي�صاعدكم يف 
كتابة تقرير الأداء النهائي و�صري�صدكم يف حال 
احتجتم اإىل تو�صيع نطاق النموذج يف امل�صتقبل 
من  �صيمكنكم  كما  اآخر،  مكان  يف  تكراره  اأو 
التي من املحتمل  ارتكاب نف�س الأخطاء  جتنب 

اأنكم ارتكبتوها يف ال�صابق.

9. ت�صاركوا بالتقرير مع املتلقني الفرعيني واملوظفني

بداأمت عملية اإعداد تقرير الأداء بجمع معلومات 
من املتلقني الفرعيني واملوظفني. اأنهوا العملية 
بتقدمي التقرير النهائي لهم.  تعد تقارير الأداء 
تقارير للعامة وميكن لأي �صخ�س الطالع عليها، 
واملتلقني  للموظفني  تقدميها  يف  باأ�س  ل  لذا 
واملوظفون  ال�رضكاء  يركز  ما  غالباً  الفرعيني. 
على اجلزء املتعلق بهم. تعترب امل�صاركة يف تقارير 
الأداء مع اجلميع فر�صة لإ�رضاك كل الفريق وتركيز 
خ�ص�صوا  الأ�صمل.  ال�صورة  على  انتباههم 
التقرير  عن  عامة  ملحة  لإعطاء  الوقت  بع�س 
و)كما هو مبني يف الن�صيحة رقم 7( ا�صتعر�صوا 

التعديالت القادمة يف ال�صنة التالية.

الرد  يف  مرونة  واأظهروا  م�صتعدين  كونوا   .10
USAID على اأي طلبات غري متوقعة من

من بني الفر�س املتاحة لكم وغري املكتوبة هي 
اأي طلبات غري  الرد على  USAID يف  م�صاعدة 
متوقعة مثل طلب بيانات خا�صة ملراجعة ملف 
بالرغم  الخ.  امل�رضوع،  الربنامج وق�صة جناح عن 
اأّن هذه الأمور لي�صت من املواد التي يجب  من 

ت�صليمها اأو من �صمن املتطلبات وفق مفهوم 
التعاقد، اإل اأنه يجب التعامل مع هذه الطلبات 
بجدية. اإن الت�صليم يف الوقت املنا�صب واللتزام 
باجلودة العالية �صينعك�س ب�صورة اإيجابية على 
للم�رضوع     العامة  الأهداف  و�صيدعم  املنظمة 

.USAIDو
التفاقية  ل�صابط  الفني  املمثل  يزودكم  قد 
ذلك  يفعل  مل  اإن  ولكن  الأداء  لتقارير  بنموذج 
�صي�صاعدكم ال�صكل 34 يف املبا�رضة يف العمل.

ال�سكل 34 – ملخ�ص منوذج تقرير الأداء

�سفحة العناوين
    ا�صم املنظمة/ الربنامج

    رقم التفاقية
    اجلدول الزمني لإعداد التقارير

    موعد تقدمي التقارير
    تاريخ بداية وانتهاء التفاقية

I

قائمة املحتويات II

الخت�سارات III

عامة  معلومات   – عامة  ملحة  تنفيذي/  ملخ�ص 
عن الربنامج IV

جدول ملخ�ص املوؤ�رشات – الأهداف والنتائج V

 – الإ�سرتاتيجية  الأهداف  ح�سب  امل�رشوع  تطبيق 
الأهداف  ح�صب  ملخ�صة  امل�رضوع  اأن�صطة 

الإ�صرتاتيجية
VI

املراقبة والتقييم
    ملحة عامة

    نتائج امل�صح امليداين، اأو الدرا�صات، اأو التقييم
    و�صف الأدوات اأو الطرق اجلديدة 
    جدول موؤ�رضات املراقبة والتقييم

VII

اإدارة الربنامج – اأهم الأن�صطة املرتبطة بالإدارة VIII

املوازنة – ملحة عامة عن النفقات IX

مع  والتن�صيق  ال�صتدامة   – اأخرى  م�سائل 
جمموعات اأخرى

X

ق�س�ص النجاح XI

ملخ�ص منوذج تقرير الأداء
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املهم  من  التقرير،  �صيغة  عن  النظر  بغ�س 
اإ�صافة املعلومات التالية اإليه:

التي  والأهداف  الفعلية  الإجنازات  مقارنة بني  	•
هذه  تتوافق  اأن  يجب  الفرتة.  لتلك  و�صعها  مت 
الأهداف مع الأهداف املحددة يف خطة العمل 

وخمطط خطة العمل.

•	عند الإمكان، يجب الربط بني الأهداف التي مت 
حتقيقها وبيانات التكاليف وذلك حل�صاب تكلفة 
الوحدة لكل ن�صاط. على �صبيل املثال، اإذا كان 
قد  عنه  تقريراً  تقدمون  الذي  الوقاية  ن�صاط 
للفرتة  �صخ�س   1،000 اإىل  الو�صول  من  متكن 
اأمريكي  دولر  األف   25،000 اأنفقتم  قد  وكنتم 
على هذا الن�صاط، باإمكانكم القول اأن التكلفة 

بلغت 25 دولر عن كل �صخ�س.

•	اإذا مل تتمكنوا من الو�صول اإىل جميع اجلهات 
امل�صتهدفة، عليكم تو�صيح الأ�صباب.

•	اإذا كانت تكلفة الوحدات مرتفعة اأو كان هناك 
نفقات غري متوقعة عليكم تو�صيح الأ�صباب.

5.3.3 التدقيق ال�سنوي

التدقيق هو مراجعة م�صتقلة ودرا�صة للنظام 
بالن�صبة  اإلزامي  وهو  والأن�صطة  وال�صجالت 
الذين  الفرعيني  واملتلقني  الرئي�صيني  للمتلقني 
حكومة  من  لهم  املقدمة  املنحة  مبلغ  ي�صل 
الغر�س  حمدد.  �صقف  اإىل  املتحدة  الوليات 
ملنحة  املنظمة  اإنفاق  تقييم  هو  التدقيق  من 
بالأنظمة  التزامها  ل�صمان  وذلك   USAID

التدقيق  يدر�س  التفاقية.  عليها  تن�س  التي 
وجود  ل�صمان  الداخلية  ال�صوابط  اأي�صاً 
ل�صمان  املالئمة.  والإجراءات  ال�صيا�صات  واتباع 
املو�صوعية، عليكم ال�صتعانة مبدقق م�صتقل 
وت�صديد اأتعابه بوا�صطة اأموال USAID لإجراء 

التدقيق. )للمزيد من املعلومات املف�صلة حول 
عمليات التدقيق، راجعوا التعميم A-133، على 

املوقع
http://www.whitehouse.gov/omb/re-
write/circulars/a133/a133.html.(

تعترب عملية التدقيق ال�صنوية مبا�رضة ووا�صحة. 
الغر�س منها هو الإجابة على اأربعة اأ�صئلة:

�صلمتموها  التي  املالية  التقارير  كانت  هل   .1

خالل ال�صنة دقيقة؟

وال�صيا�صات  والأنظمة  القواعد  اتبعتم  2. هل 

التي حتكم املنحة؟

3. ما هي حالة اأي نتائج خا�صة بتدقيق �صابق؟ 

4. هل هناك اأي تكاليف م�صكوك فيها؟ 

كيف ي�ساعد هذا برناجمنا؟

خبري  ليقوم  فر�صة  ال�صنوي  التدقيق  يوفر 
املنظمة  اأّن  من  اأخرى  مرة  بالتاأكد  م�صتقل 
اأ�صبه  الأمر  الربنامج.  لدعم  بنجاح  تعمل 
بفح�س �صنوي ل�صحة املنظمة للتحقق من اأن 

النقاط الرئي�سية يف التدقيق
املوعد : ت�صعة اأ�صهر بعد انتهاء ال�صنة 

املالية اأو خالل 30 يوم من ا�صتالم التقرير 
من املدقق، اأيهما كان اأولً.

SF-SAC :النموذج
http://harvester.cencus.gov/fac/

collect/formoptions.html

الت�سليم اإىل: املنظمات الأمريكية ت�صلم 
التقرير اإىل مكتب التدقيق الفدرايل 

Federal Audit Clearinghouse، واملنظمات 

 .USAID غري الأمريكية ت�صلم التقرير اإىل
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كل �صيء ي�صري على النحو الالزم واكت�صاف اأي 
م�صاكل يف مرحلة مبكرة.

خ�سائ�ص التقرير

الأموال  كل  اإدارة  ال�صنوي  التدقيق  يدر�س 
املتحدة،  الوليات  حكومة  من  تتلقونها  التي 
اأو  فرعيني  اإذا كنتم متلقني  النظر عما  بغ�س 
املنظمة  لدى  كان  اإذا  اآخر  مبعنى  اأي  رئي�صيني. 
 ،USAID من  مبا�رض  ومتويل  تعاونية  اتفاقية 
وكانت ت�صتلم اأي�صاً متويالً من املراكز الأمريكية 
 Prevention" لل�صيطرة على الأمرا�س ومنعها
 "U.S. Centers for Disease Control and

كمتلقي فرعي من منظمة غري حكومية اأخرى، 
�صيجري املدقق تدقيقاً واحداً يغطي املنحتني. ل 
يتعني على كل املنظمات التي تتلقى متويالً من 
USAID )ب�صكل مبا�رض اأو فرعي( اإجراء تدقيق 

�صنوي.

ال�صيناريوهات املختلفة  التالية  القائمة  تلخ�س 
التي و�صلت اليها اأنواع خمتلفة من املنظمات اإىل 
 :A-133 ال�صقف الذي يتوجب عنده اإجراء تدقيق

•	املنظمات غري الربحية الأمريكية التي تنفق ما 
جمموعه 500،000 دولر اأمريكي اأو اأكرث من املنحة 

اأو  )اإما مبا�رضة  املقدمة من احلكومة الأمريكية 
كمتلقي فرعي( خالل ال�صنة املالية لها.

يجب اأن جتري املنظمات غري الربحية الأجنبية  	•
من  لها  املانحة  الرئي�صية  اجلهة  تكون  التي 
اإذا  تدقيقاً   USAID هي  الأمريكية  احلكومة 
الأقل من  اأمريكي على  دولر  اأنفقت 300،000 
ال�صنة  خالل  الأمريكية  احلكومة  منحة  اأموال 

املالية اخلا�صة بها. 

التي تكون اجلهة  الربحية  تخ�صع املنظمات  	•
املانحة الرئي�صية فيها من احلكومة الأمريكية 
كان  اإذا  ما  لتحديد  للمراجعة   USAID هي 
هناك حاجة لإجراء تدقيق )ا�صاألوا املمثل الفني 
ل�صابط التفاقية و�صابط التفاقية ملعرفة ما 

اإذا كان ذلك اإلزامياً(. 

املتطلبات،  هذه  ت�صتويف  ل  املنظمة  كانت  اإذا 
ال�صنوي  التدقيق  متطلبات  من  معفية  فهي 
بها  م�صموح  غري  التدقيق  تكاليف  وتكون 
تدقيق  اإجراء  التفاقية  �صابط  يطلب  مل  ما 
حمدد للم�رضوع، ولكن عليكم توفري ال�صجالت 
اأّن  تذكروا  للمراجعة.   USAID بناًء على طلب 
خا�صة  تدقيق  متطلبات  باأي  اللتزام  عليكم 

بالدولة امل�صيفة. 

نطاق التدقيق

وقد  للمنظمة،  املالية  ال�صنة  التدقيق  يغطي 
اإذا  ما  لتحديد  ال�صابق  التدقيق  نتائج  يراجع 
اتخاذها  مت  التي  الت�صحيحية  الإجراءات  كانت 

كافية ملعاجلة النتائج ال�صابقة.

اإذا  ولكن  املنظمة  كل  عادة  التدقيق  ي�صمل 
كان لديكم برنامج واحد فقط يتلقى متويل من 
اإجراء تدقيق لربنامج واحد  باإمكانكم   USAID

الرئي�سية: التدقيق  م�سطلحات 
   التكلفة امل�سموح بها – التكلفة املرتتبة    
  والتي يكون حتميلها على USAID  مقبولً.  

   التدقيق – مراجعة ودرا�صة م�صتقلة     
  ل�صجالت واأن�صطة النظام

   النتائج –  الهدف املتحقق من التدقيق  
  واملدعم باأدلة كافية ومالئمة وذات �صلة.
تقييم للتو�صية من الإدارة     قرار الإدارة – 

  وقرار حول الإجراءات املالئمة.
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وحتتوي  �صخمة  منظمتكم  كانت  واإذا  فقط، 
املمكن  من  خمتلفة  ت�صغيلية  وحدات  على 
تنظيمية  وحدة  كل  على  يركز  تدقيق  اإجراء 

.USAID تتلقى متويالً من

ما امل�سوؤولية التي تقع على املتلقي الرئي�سي 
يف حال خ�سوع املتلقي الفرعي للتدقيق؟

اأنه  من  التاأكد  الرئي�صي  املتلقي  على  يجب 
تبلغ  الذين  الفرعني  للمتلقني  تدقيق  اإجراء  مت 

منحتهم ال�صقف الالزم للتدقيق. 

التدقيق  تقارير  ت�صليم  الفرعيني  املتلقني  على 
الأمريكية  القوانني  تلزم   .USAID اإىل  مبا�رضة 
التدقيق  تقارير  ت�صليم  الفرعيني  املتلقني 
اإذا  فقط  الرئي�صي  املتلقي  اإىل  بهم  اخلا�صة 
كانت النتائج متعلقة بالتمويل الآتي من تلك 
اإلزام  الرئي�صني  املتلقني  بع�س  ل  يف�صّ املنحة. 
تقارير  من  ن�صخ  بت�صليم  الفرعيني  املتلقني 
اأي  هناك  كانت  اإذا  عما  النظر  بغ�س  التدقيق 
خا�س  بند  اإ�صافة  خالل  من  ذلك  ويتم  نتائج 
اإذا  التعاقدية.  التفاقيات  يف  ذلك  على  ين�س 
كنتم كمتلقني رئي�صيني تريدون احل�صول على 
عليكم  الفرعيني،  املتلقيني  من  تدقيق  تقارير 
اإرفاق بند ين�س على ذلك يف التفاقية الفرعية. 

ي�صدر  تدقيق،  نتائج  هناك  يكون  عندما 
املتلقون الرئي�صيون قرارات اإدارية حول الإجراءات 
القرارات  اإ�صدار  يجب  الالزمة.  الت�صحيحية 
الإدارية خالل �صتة اأ�صهر من ا�صتالم تقرير التدقيق. 

من الذي يجري التدقيق؟

م�صتقل  مدقق  مع  التعاقد  عليكم  يتعني 
حتتفظ  التدقيق.  عمليات  لإجراء  حكومي  غري 

تدقيق،  عمليات  اإجراء  يف  باحلق   USAID

ومراجعة وتقييم اإ�صافية اأو عمل ترتيبات لها.

من  املمولة  الأجنبية  املنظمات  على  يجب 
بلدهم  يف   USAID ببعثة  الت�صال   USAID

باملنظمات  قائمة  لطلب  املنطقة  يف  اأو 
امل�رضح لها باإجراء تدقيق على برامج احلكومة 
الأمريكية. يجب على املنظمات الأمريكية غري 
الربحية اتباع عملية واأنظمة ال�رضاء املبينة يف 

التفاقيات التعاونية.
 

اإذا كان التدقيق �رضورياً ملنظمة غري ربحية ممولة 
م�صوؤول  يقوم  اأن  املمكن  فمن   USAID من 
خا�س  مدقق  من  بدلً  الأمريكية  احلكومة  من 
باإجرائه. اإذا مل يكون هناك مدقق من احلكومة 
غري  املنظمة  اإىل   USAID �صتوعز  الأمريكية، 
قائمة  من  م�صتقل  مدقق  بتعيني  الربحية 
مكاتب التدقيق املحلية اخلا�صة املعتمدة لدى 
احلكومة الأمريكية. تعترب كل تكاليف عمليات 
التدقيق ال�صحيحة م�صموح بها ويجوز حتميلها 

على املنحة. 
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عملية التدقيق

عملية  عن  عامة  ملحة   35 ال�صكل  يقدم 
التدقيق ويبني بالتف�صيل عدة خطوات رئي�صية 

اأنتم م�صوؤولون عن القيام بها.

تتاألف عملية التدقيق من �ست مراحل:

الأمور التي عليكم  1. مرحلة ما قبل التدقيق – 
اأن يبا�رض املدقق بعملية التدقيق  اإعدادها قبل 
الر�صمي. حددوا كل املبالغ التي مت ا�صتالمها من 
املبالغ مبوجبها.  تتلقون  التي  والربامج   USAID

تغطي  التي  املالية  التقارير  بجمع  قوموا 
اأعدوا جدولً  للتدقيق.  اخلا�صعة  املالية  ال�صنة 
باملبالغ املنفقة من منح USAID واأعدوا جدولً 
)ملخ�س( عن نتائج التدقيق ال�صابق )اإن وجدت(.

 
وكتابة  معلومات  جمع  عملية   – التدقيق   .2

تقرير من قبل املدقق.

الرد على اأي نتائج. مبجرد النتهاء  3. رد املنظمة – 
من التدقيق يجب على منظمتكم اإعداد خطة 
اإجراءات ت�صحيحية ملعاجلة كل نتيجة واردة يف تقرير 
التدقيق. يجب توفري ما يلي لكل بند من النتائج:

•	ال�صخ�س امل�صوؤول؛

•	خطة الإجراءات الت�صحيحية؛ 

•	تاريخ الإجناز املتوقع.  

اإذا كنتم ل تتفقون مع اإحدى نتائج التدقيق اأو 
تعتقدون اأّن الإجراءات الت�صحيحية غري لزمة، 

عليكم تو�صيح ذلك واإعطاء اأ�صباب حمددة.

4. الت�سليم – جتميع الوثائق الالزمة وت�صليمها اإىل 
USAID. على املنظمات غري الربحية الأمريكية 

التدقيق  مكتب  اإىل  التدقيق  حزم  ت�صليم 
 )Federal Audit Clearinghouse( الفدرايل 
خالل 30 يوم من ا�صتالم التقرير من املدقق اأو 
)فرتة  املالية  ال�صنة  انتهاء  من  اأ�صهر  ت�صعة 
التدقيق(. ل�صتم ملزمني بتقدمي حزمة التدقيق 
ت�صليم  عليكم  ولكن   ،USAID اإىل  مبا�رضة 
ن�صخة واحدة اإىل FAC ون�صخة اإىل كل وكالة 
تابعة للحكومة الأمريكية ووردت يف نتائج تقرير 
التدقيق. �صيقوم مكتب FAC بعد ذلك بتوزيع 
ن�صخ اإىل USAID والوكالت املانحة الأخرى ذات 

ال�صلة وذلك ح�صب ال�رضورة.

قواعد خمتلفة   USAID ت�صع  اأن  املمكن  من 
تقرير  لت�صليم  والربحية  الأجنبية  للمنظمات 
اأو مكتب    USAIDبـ الت�صال  يرجى  التدقيق. 
على  للح�صول  املنطقة  اأو  البلد  يف  البعثة 

اإر�صادات حول هذه امل�صاألة. 

30 يوم
6 اأ�صهر

9 اأ�صهر

ال�سكل 35- اخلطوات الرئي�سية يف عملية التدقيق

املنظمة امل�رضفة اأو ال�رضيك الرئي�صي

من 
امل�صوؤول؟

قرار الإدارة
الرئي�صي  املتلقي  •يتخذ 

للمتلقني  بالن�صبة  القرار 
الفرعيني

•	تتخذ الوكالة املمولة 
اأو امل�رضفة القرار بالن�صبة 

للمتلقني الرئي�صيني

اأنتم

الت�سليم
الأمريكية  املنظمات  على  	•

مكتب  اإىل  الت�سليم 
الفدرايل التدقيق 

الأجنبية  املنظمات  على  	•
الوكالة  اإىل  الت�سليم 

املانحة.

اأنتم

الرد
•	عن كل نتيجة يجب ذكر 

امل�سوؤول،  ال�سخ�ص  ا�سم 
الت�سحيحية  الإجراءات 

والوقت  لها  املخطط 
العمل. اإنهاء  املتوقع 

•	اأي نزاعات؟

املدقق

التدقيق
املالية  البيانات  •	الراأي حول 

والنفقات
ال�سوابط  تقرير على  	•

الداخلية
بالتكاليف  تتعلق  نتائج  	•

بها.  امل�سكوك 

اأنتم

اإ�صدار
 القرار

ت�صليم حزمة 
التدقيق

ا�صتالم التقرير 
من املدقق

نهاية ال�صنة 
املالية

الإطار 
الزمني

احلدود 
الزمنية

التدقيق قبل 
•	حتديد الربامج املمولة من 

الأمريكية  احلكومة 
269-SF •	جمع مناذج 

•	اإعداد جدول للنفقات
التدقيق  اإدراج نتائج  	•

ال�سابق
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الت�صحيحية،  الإجراءات  خطة  اإنهاء  بعد 
)راجعوا  التدقيق  حزمة  بقية  جمع  عليكم 

�صندوق حزمة التدقيق(. 

مراجعة الإجراءات الت�صحيحية   – الإدارة  قرار   .5
واإ�صدار قرار. ت�صدر الوكالة اأو املتلقي الرئي�صي 
)فيما يتعلق بنتائج خا�صة باملتلقني الفرعيني( 
التدقيق  ا�صتالم حزمة  اأ�صهر على  خالل �صتة 

قرار اإداري مقابل كل نتيجة. 

اأكرث من  اإذا كنتم قد ح�صلتم على متويل من 
عدة وكالت تابعة للحكومة الأمريكية، تتوىل 
للحكومة  التابعة  )الوكالة  امل�رضفة  الوكالة 
منحة خالل  اأكرب  لكم  قدمت  التي  الأمريكية 
ال�صنة( القيادة فيما يتعلق بقرارات الإدارة حول 
املتعددة  بالوكالت  خا�صة  تدقيق  نتائج  اأي 

التابعة للحكومة الأمريكية. 

كان  اإذا  ما  بو�صوح  الإدارة  قرار  يبني  اأن  يجب 
والإجراء/  القرار  واأ�صباب  التدقيق  نتيجة  يوؤيد 
الإجراءات املتوقعة للمنظمة اخلا�صعة للتدقيق 
مثل ت�صديد التكاليف غري امل�صموح بها، اأو اإجراء 

تعديالت مالية، اأو اتخاذ اإجراءات اأخرى.

باإنهاء  للتدقيق  املنظمة اخلا�صعة  اإذا مل تكن 
الإجراءات الت�صحيحية، �صيتم اإعطاءها جدول 

الإدارة  قرار  ي�صف  اأن  يجب  للمتابعة.  زمني 
اخلا�صعة  للجهة  متاحة  اعرتا�س  عمليات  اأي 

للتدقيق.

تطبيق  متابعة   – التدقيق  بعد  ما  مرحلة   .6
ت�صدر  اأن  بعد  لزمة.  ت�صحيحية  اإجراءات  اأي 
الأمريكية  للحكومة  التابعة  امل�رضفة  الوكالة 
الإدارة، �صتقع عليكم  الرئي�صي قرار  املتلقي  اأو 
م�صوؤولية تطبيق اأي اإجراءات ت�صحيحية لزمة. 
تاأكدوا من الحتفاظ باأي وثائق تثبت التقدم يف 

�صري العمل على كل بند.

بتقرير  تزويدها   USAID منكم  تطلب  قد 
التدقيق حتى لو مل يكن هناك نتائج متعلقة 
عمليات  اإجراء  باحلق يف   USAID وحتتفظ  بها. 
نتائج  عن  النظر  بغ�س  بها  خا�صة  تدقيق 

تدقيقكم.

مكتب التدقيق الفدرايل
 

(Federal Audit Clearinghouse 
“FAC”)

Bureau of The Census
1201 E. 10th Street

Jeffersonville, IN 47132
USA

حزمة التدقيق
لإعداد  البيانات  جمع  )منوذج   SF-SAC منوذج     

التدقيق تقارير 
http://www.whitehouse.gov/omb/
grants/form_sf-sac/sfsac.pdf(

   البيانات املالية
    جدول النفقات مبوجب منح احلكومة الأمريكية

   ملخ�ص جدول نتائج التدقيق ال�سابق
    تقرير املدقق

   - الراأي حول البيانات املالية
   - الراأي حول جدول النفقات

    - تقرير حول ال�سوابط الداخلية للبيانات املالية
   - تقرير حول ال�سوابط الداخلية لاللتزام

     - جدول النتائج املتعلقة بالتكاليف امل�سكوك  بها
   خطة الإجراءات الت�سحيحية
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ون�صخة من  اأخرياً، عليكم الحتفاظ ب�صجالت 
حزمة التدقيق ملدة ثالث �صنوات على الأقل بعد 
ت�صليمها اأو ثالث �صنوات بعد معاجلة اأي نتائج 
باحلق   USAID حتتفظ  ال�صنة.  بتلك  متعلقة 
وتقييم  ومراجعة  تدقيق  عمليات  اأي  اإجراء  يف 

اإ�صافية اأو عمل ترتيبات لها.

القيمة  )�رشيبة  اخلارجية  ال�رشيبة   5.3.4
)VAT امل�سافة

هناك منظمات تنفذ بع�س امل�صاريع التنموية 
تكون معفاة من �رضائب ور�صوم حمددة تفر�صها 
امل�رضوع.  التي يتم فيها تنفيذ  الدولة  حكومة 
الرئي�صيني  املتلقيني  الإعفاءات  هذه  تغطي 

واملتلقيني الفرعيني للمنح.

الوليات  حكومة  بني  الثنائية  التفاقيات  حتدد 
الإعفاءات  امل�صيفة  الدول  وحكومات  املتحدة 
املخ�ص�صة لكل دولة ب�صكل م�صتقل وعملية 
طلب ا�صرتداد ال�رضائب املدفوعة. فيما يلي عدة 
يتعني عليكم  و�رضائب قد ل  �صائعة  اإعفاءات 
واملتطلبات  الإعفاءات  معرفة  عليكم  دفعها. 
فيها  تعمل  التي  الدول  يف  بكم  ال�صلة  ذات 

منظمتكم.

كيف ي�ساعد هذا التقرير برناجمنا؟

التاأكد من  اخلارجية يف  ال�رضيبة  تقرير  ي�صاعد 
الأمريكية  احلكومة  اأموال  ت�صتعملون  اأنكم 
هذه   USAID ت�صتخدم  لها.  املحددة  لالأغرا�س 
احلكومات  التزام  مدى  متابعة  يف  التقارير 
الأجنبية ببنود التفاقية الثنائية املربمة معها.

من  متويل  تتلقى  التي  املنظمات  كل  على 
USAID ت�صليم تقرير ال�رضيبة اخلارجية قبل 16 

ني�صان من كل عام. يتعني على كل املنظمات 
التي تتلقى متويل من USAID اللتزام مبتطلبات 
حددتها  التي  اخلارجية  ال�رضيبة  تقارير  اإعداد 

�صفارة الوليات املتحدة يف تلك الدولة

ال�رشائب التي ي�سملها الإعفاء يف اأغلب الدول

يتم حت�صيلها  التي  امل�صافة  القيمة  �رضيبة  	•

عن ال�صلع التي يتم �رضاوؤها يف البلد

ر�صوم اجلمارك التي يتم حت�صيلها عن ال�صلع  	•
امل�صاريع  ل�صتعمالت  البلد  اإىل  امل�صتوردة 

املمولة من احلكومة الأمريكية.

ال�رشائب التي ل ي�سملها الإعفاء 

املبيعات  �رضيبة  اأو  امل�صافة  القيمة  �رضيبة  	•

يتم  التي  الأ�صناف  عن  حت�صيلها  يتم  التي 
�رضاوؤها خارج الدولة امل�صيفة التي تنفذون فيها 
�صبيل  على   .USAID من  املمول  م�رضوعكم 
املثال: اإذا قامت منظمة ب�رضاء �صلع يف جنوب 
املمول من  اأفريقيا ل�صتخدامها يف م�رضوعها 
USAID واملنفذ يف املوزمبيق فال ميكن اإعفاوؤها 

من ال�رضيبة امل�صافة يف جنوب اأفريقيا. 

خارج  الرئي�صي  مقرها  يقع  التي  املنظمات  	•
الدولة امل�صيفة مبا يف ذلك املنظمات املوجودة 
يف الوليات املتحدة اأو اأوروبا لي�صت معفية من 

النقاط الرئي�سية يف ال�رشيبة اخلارجية )�رشيبة 
امل�سافة( القيمة 

منظمة  اأي  التقرير:  تقدمي  عليه  يجب  من 
قامت مب�صرتيات بـ 500 دولر اأمريكي اأو اأكرث 

.USAID من اأموال
املوعد: يف 16 ني�صان �صنوياً

راجعوا  معياري.  منوذج  هناك  لي�س  النموذج: 
املخطط يف الأ�صفل.

الت�سليم اإىل: اإذا مل تكن اجلهة حمددة، يتم 
واملمثل  املالية  الإدارة  مكتب  اإىل  الت�صليم 

الفني ل�صابط التفاقية. 
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املبيعات يف  اأو �رضيبة  امل�صافة  القيمة  �رضيبة 
بدلها الأ�صلي �صواء كانت الأ�صياء التي مت �رضاوؤها 

�صت�صتخدم يف املقر الرئي�صي اأو يف امليدان.

احلكومات  قبل  من  حت�سيلها  يتم  اأخرى  �رشائب 
امل�سيفة

ت�صعى  املتحدة  الوليات  اأن حكومة  بالرغم من 
للح�صول على اإعفاءات من كل ال�رضائب املفرو�صة 
على م�صاريع امل�صاعدة الأجنبية من قبل احلكومات 
امل�صيفة، اإل اأن هناك عدة فئات �رضائب قد يتعني 

عليكم دفعها، على �صبيل املثال:

املبيت  ذلك  يف  مبا  اخلدمات،  على  ال�رضائب  	•

وا�صتئجار اأماكن عقد املوؤمترات؛ و

•	�رضائب على الرواتب والأجور؛ و

على  املفرو�صة  امل�صافة  القيمة  �رضيبة  	•

امل�صاريع غري املمولة من احلكومة الأمريكية.

املتواجدة يف  البعثة  التاأكد من مراجعة  يجب 
البلد واملانحني الآخرين للح�صول على معلومات 
منظمتكم  على  يتعني  التي  ال�رضائب  عن 

دفعها

م�سائل خا�سة بكل دولة

الثنائية مع  تتفاو�س كل دولة على اتفاقياتها 
اأحكام  على  ت�صتمل  والتي  املتحدة  الوليات 
اخلارجية  امل�صاعدات  على  بال�رضائب  خا�صة 
حتديد  عادة  الأحكام  هذه  تتناول  الأمريكية. 
ميكن  وكيف  الإعفاء  ي�صملها  التي  ال�رضائب 

من  ممولة  م�صاريع  تنفذ  التي  للمنظمات 
تختلف  مدفوعة.  �رضائب  اأي  ا�صرتداد   USAID

اإجراءات الإعفاءات وا�صرتداد املبالغ ب�صورة كبرية 
من دولة اإىل اأخرى ولكن تقع عليكم م�صوؤولية 
يف  ال�صارية  القواعد  ملعرفة  البعثة  مراجعة 

البلد الذي تعملون به.

عليكم العمل مع فريق USAID يف البلد الذي 
تعملون فيه لالإجابة على الأ�صئلة التالية:

•	ما ال�رضائب املعفيني نحن من دفعها اإن وجدت؟

•	ما ال�رضائب التي يتعني علينا دفعها، اإن وجدت؟
•	ما هي عملية احل�صول على اإعفاء اأو ا�صرتداد 

مبالغ مدفوعة؟

اأو ا�صرتداد  اإعفاء  تختلف عملية احل�صول على 
اأخرى. متنح بع�س  اإىل  مبالغ مدفوعة من دولة 
الدول كتب اإعفاء من �رضيبة القيمة امل�صافة 
بينما  ال�رضاء،  وقت  للبائع  اإىل  تقدميها  يتم 
توجب عليكم بع�س الدول الأخرى دفع �رضيبة 
القيمة امل�صافة وطلب ا�صرتداد املبلغ لحقا اإما 
من خالل �صلطة ال�رضائب اأو من خالل البعثة 

املحلية اأو ال�صفارة.

من يتعني عليهم تقدمي التقرير

بقيمة  �صلع  ت�صرتي  منظمة  اأي  على  يجب 
املقدمة  بالأموال  اأكرث  اأو  اأمريكي  دولر   500
جمارك  ر�صوم  اأي  دفعت  التي  اأو   USAID من 
املالية  ال�صنة  اأثناء  فيه  تعمل  الذي  البلد  يف 
ال�رضائب  عن  �صنوي  تقرير  تقدمي  ال�صابقة 
اخلارجية. يبقى ت�صليم هذا التقرير واجبا حتى 
لو مل تقم املنظمة بدفع اأي �رضائب على هذه 

املواد خالل الفرتة املعنية يف التقرير.

"اإعداد تقارير  بند    USAIDسيجد متلقو منح�
يف  املعيارية  الأحكام  �سمن  اخلارجية"  ال�رشيبة 

اتفاقيتهم. 
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على كل املتلقني الفرعيني من منحتكم الذين 
دولر   500 بقيمة  البلد  يف  م�صرتيات  لديهم 
اأمريكي اأو اأكرث تتبع ال�رضائب املدفوعة واملبالغ 
امل�صرتدة التي يتم ا�صتالمها. يجب اأن ت�صيفوا 
بيانات املتلقيني الفرعيني مبا�رضة اإىل تقريركم.

ما هي ال�رشائب التي علينا تقدمي تقارير عنها؟

اخلارجية  ال�رضائب  تقرير  اإىل  ت�صيفوا  اأن  يجب 
جميع  ا�صتوفت  حال  يف  املدفوعة  ال�رضائب 

ال�رضوط التالية:

 .USAID ترتبط امل�صرتيات بامل�رضوع املمول من	•
اإذا  عما  النظر  بغ�س  التقرير  يف  )اأدرجوها 
اأو من خالل   USAID مبنحة  مت  قد  ال�رضاء  كان 
امل�صاهمة يف التكاليف، طاملا كانت جزء �رضعي 

من امل�رضوع(.

الزمني  الإطار  ما  التقرير؟  تقدمي  موعد  ما 
الذي يغطيه؟

يحني موعد ت�صليم تقرير ال�رضائب اخلارجية كل 
ويجب  التاريخ  ذلك  قبل  اأو  ني�صان   16 يف  عام 
اأن يغطي الفرتة من 1 ت�رضين الأول من ال�صنة 
املالية ال�صابقة اإىل 30 اأيلول من ال�صنة ال�صابقة. 

يتعني عليكم تقدمي الأ�صكال الثالثة التالية:

الذي  البلد  يف  احلكومة  اإىل  ال�رضائب  دفع  مت   

تنفذون فيه امل�رضوع؛

كان حجم املعاملة 500 دولر اأمريكي اأو اأكرث  	•
)من دون �رضيبة القيمة امل�صافة(

ال�رضيبة املدفوعة هي من ال�رضائب املعفية  	•
اإذا  املثال  �صبيل  )على  دفعها  من  منظمتكم 
كنتم غري معفيني من �رضيبة املبيت يف الفنادق 
يف  اإيرادها  عليكم  يكون  لن  حمددة  دولة  يف 

التقرير(. 

•ال�صكل اأ:ال�رضائب املدفوعة اإىل حكومة الدولة 
امل�صيفة خالل ال�صنة املالية املا�صية. ت�صتمل 

على �رضيبة القيمة امل�صافة ور�صوم اجلمارك.

•	ال�صكل ب: كل املبالغ امل�صرتدة التي مت ا�صتالمها 
النظر عن  بغ�س  املا�صية.  املالية  ال�صنة  خالل 

تاريخ دفع ال�رضائب. 

يف  اآذار   31 تاريخ  حتى  املدفوعة  25ال�رضائب 
التقرير  تقدمي  يتم  التي  احلالية  املالية  ال�صنة 

فيها.

ال�رضائب املدفوعة

اإجمايل املبالغ امل�صرتدة

املبالغ امل�صرتدة عن ال�رضائب املدفوعة يف اآخر �صنة مالية

16 ني�صان
موعد ت�صليم

التقرير

 30 اأيلول نهاية31 اآذار
 ال�صنة املالية

 للحكومة
الأمريكية

 1 ت�رضين الأول بداية ال�صنة
املالية يف احلكومة الأمريكية

ال�صنة املالية
للحكومة الأمريكية

ال�صكل اأ

ال�صكل ب

ال�صكل ج

ال�سكل 36- الفرتة الزمنية التي يغطيها تقرير ال�رشيبة اخلارجية 
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ت�سليم التقرير

اأر�صلوا التقرير اإىل املكتب املذكور يف اتفاقيتكم 
تقارير  لإعداد  املعياري  البند  حتت  التعاونية 
ال�رضائب اخلارجية اأو ح�صب توجيهات ال�صفارة 
لـ  التابع  املالية  الإدارة  مكتب  اأو  الأمريكية 
ن�صخة  اإر�صال  اأي�صا  يجب  البلد.  يف   USAID

من التقرير اإىل املمثل الفني ل�صابط التفاقية. 
لي�س هناك منوذج خم�ص�س للتقرير، لكن يجب 

اأن ي�صتمل التقرير على ما يلي: 

•	ا�صم منظمتكم؛

والفاك�س  الهاتف  ا�صم جهة الت�صال ورقم  	•
والربيد الإلكرتوين؛

•	رقم/ اأرقام التفاقية.

قبل  قّدرتها  التي  اخلارجية  ال�رضائب  حجم  	•

تبلغ  التي  امل�صرتيات  على  الأجنبية  احلكومة 
واملمولة  اأكرث  اأو  اأمريكي  دولر   500 قيمتها 
اتفاقية/  مبوجب  املتحدة  الوليات  من حكومة 
اإذا  ال�صابقة.  املالية  ال�صنة  خالل  اتفاقيات 
كل  اإدراج  عليكم  دول  عدة  يف  تعملون  كنتم 
تعملون  اإذا كنتم  لكن  ب�صكل منف�صل،  دولة 
فباإمكانكم  واحدة  دولة  على عدة م�صاريع يف 
اإدراج املبلغ الإجمايل لكل دولة. يتم تقدمي تقارير 

تقّيمها  التي  اخلارجية  ال�رضائب  عن  فقط 
حكومة الدولة التي تعملون فيها، اأما ال�رضائب 
حكومة  قبل  من  تقديرها  يتم  التي  اخلارجية 

اأجنبية اأخرى فال يتم تقدمي تقارير عنها؛ و
•	يجب الإبالغ يف التقارير عن كل املبالغ امل�صرتدة 
والتي مت ا�صتالمها خالل ال�صنة املالية ال�صابقة 
بغ�س النظر عن وقت تقدير ال�رضيبة اخلارجية. 
ويجب تقدمي جدول م�صتقل يبني اإجمايل املبالغ 
امل�صرتدة عن ال�رضائب املقّدرة خالل ال�صنة املالية 
التي يتم تقدمي التقرير عنها والتي مت ا�صتالمها 
الثاين جزء من  الرقم  اآذار. يعترب  تاريخ 31  حتى 

الرقم الأول. راجعوا املثال يف ال�صكل 37.

مثال على تقدمي تقارير عن ال�رشيبة اخلارجية

MyNGO  :املنظمة
جهة الت�صال: جني �صميث

هاتف: 552-555-5555+
 فاك�س: 552-555-6555+

jane@myngo.org :بريد اإلكرتوين 
123-XYZ :رقم التفاقية

 

البلد
اإجمايل املبالغ امل�سرتدة 

والتي مت ا�ستالمها خالل 
ال�سنة املالية 2008

ال�رشائب التي مت
 تقديرها خالل ال�سنة 

املالية 2008

املبالغ امل�سرتدة التي مت 
ا�ستالمها عن �رشائب 

ال�سنة املالية 2008 
حتى 31 اآذار

املوزنبيق

املوزنبيق

500$

1،000$

0 $ 

1،000 $ 

0$

1،000$

ال�سكل 37- مثال على تقدمي تقارير عن ال�رشيبة اخلارجية



www.ngoconnect.net 164

5

ايا
ملز

 وا
ات

طلب
ملت

ر: ا
اري

تق
 ال

داد
اإع

تعمل املنظمة يف هذا املثال يف بلدين: املوزمبيق 
اجلدول  هذا  يف  املبينة  املبالغ  متثل  وتنزانيا. 
ملخ�صا ح�صب البلد ومل يتم تف�صيلها ح�صب 
امل�صاريع اأو املتلقيني الفرعيني. مل تقّدر حكومة 
املوزمبيق خالل ال�صنة املالية 2008 اأي �رضائب 
على املتلقي الرئي�صي )اأو املتلقيني الفرعيني، يف 
حال وجودهم(، ولكنها اأعادت اإىل املنظمة مبلغ 
قبل  املقّدرة  ال�رضائب  عن  اأمريكي  دولر   500
ال�صنة املالية 2008. خالل ال�صنة املالية 2008، 
التنزانية �رضائب على املنظمة  قّدرت احلكومة 
بقيمة 1000 دولر اأمريكي ولكنها اأعادت املبلغ 
كامال بحلول 31 اآذار 2009. يجب ت�صليم تقرير 
)تنزانيا  دولة  خارجية م�صتقل عن كل  �رضائب 

واملوزمبيق( ح�صب توجيهات الوكالة املانحة. 

تتبع دفعات �رشيبة القيمة امل�سافة ور�سوم 
اجلمارك واملبالغ امل�سرتدة

يتعني على منظمتكم �صياغة عملية خا�صة 
بتعقب �رضائب القيمة امل�صافة ور�صوم اجلمارك 
املبالغ  ا�صرتداد  طلب  اإىل  بالإ�صافة  املدفوعة 
وا�صتالمها من احلكومات امل�صيفة. اإن �صياغة 
هذه العملية ي�صهل اإىل حد كبري عملية تقدمي 
اإنفاق  �صمان  يف  وي�صاعد  ال�صنوية  التقارير 

اأموالكم لتقدمي اخلدمات للم�صتفيدين.

التالية بعني العتبار عند  خذوا ال�صرتاتيجيات 
وا�صرتداد  امل�صافة  القيمة  �رضيبة  دفعات  تتبع 

املبالغ:

•	�صعوا قائمة بكل بال�رضائب املعفاة وال�رضائب 
عمليات  على  القائمني  كل  ليكون  الإلزامية 
ال�رضاء يف منظمتكم على دراية بهذه ال�صيا�صة. 

زودوا املتلقيني الفرعيني بهذه القائمة اأي�صا. 

حددوا رمزا خا�صاً يف نظام املحا�صبة لديكم  	•

لتتبع كل دفعات ال�رضائب املعفاة. ا�صتخدموا 
ولي�س   – املعفاة  لل�رضائب  فقط  الرمز  هذا 

لل�رضائب الإلزامية املدفوعة. 

مبالغ  لتتبع  نظامكم  يف  خا�صا  رمزا  •حددوا 
الدولة  حكومة  من  امل�صرتدة  الدخل  �رضيبة 
امل�صيفة. تاأكدوا من اإمكانية ربط املبالغ امل�صرتدة 
اخلا�صة  املحا�صبة  قيود  مع  ا�صتالمها  مت  التي 
بال�رضائب املدفوعة. هذا الأمر �صي�صهل عليكم 
عملية حتديد املبالغ التي مت ا�صرتدادها والتي مل 

يتم ا�صرتدادها.

ال�رضائب  دفع  عملية  لتتبع  �صجل  �صعوا  	•

كل  ال�صجل  يوثق  اأن  يجب  املبالغ.  وا�صرتداد 
ال�رضائب املدفوعة وطلبات ا�صرتداد الدفع واملبالغ 
لديكم  اأن  من  التاأكد  اأي�صا  عليكم  امل�صرتدة. 
وطلبات  الو�صولت  من  ن�صخ  حلفظ  �صيا�صة 
اإىل  اإر�صالها  مت  والتي  املدفوعة  املبالغ  ا�صرتداد 
 ،USAID مكتب  اأو  امل�صيفة  الدولة  حكومة 
كما   .)38 ال�صكل  )راجعوا  القت�صاء  ح�صب 
عليكم تعديل العملية مبا يتالءم مع متطلبات 
USAID يف  ومكتب  امل�صيفة  الدولة  حكومة 
الطلبات  تقدمي  حول  فيه  تعملون  الذي  البلد 
ال�رضائب  مبالغ  ل�صرتداد  املتوقع  والوقت 

املدفوعة. 

•مبا اأنه من املمكن اأن يكون للمتلقيني الفرعيني 
هذه  تغطيها  اأخرى  نفقات  اأو  �صلع  م�صرتيات 
الأحكام، عليكم العمل مع املتلقيني الفرعيني 
ليقدموا تقاريرهم لكم قبل املوعد النهائي 16 
لإدخال  كاف  وقت  لديكم  يكون  حتى  ني�صان. 
البيانات اإىل تقريركم. لحظوا اأن تقاريرهم يجب 
اأن ت�صتمل اأي�صا على املبالغ امل�صرتدة حتى تاريخ 
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31 اآذار لذا يجب اأن يكون املوعد النهائي لهم 
اأحيانا ما بني 1 ني�صان و15 ني�صان. 

م�صاريع  من  كانت  لو  حتى  الدولة  بتلك 
خمتلفة. عليكم اأي�صاً ا�صتخدام هذا ال�صجل 
لتتبع دفعات �رضيبة القيمة امل�صافة التي متت 
عن معامالت باأقل من 500 دولر اأمريكي وذلك 
لغايات التدقيق، ولكنكم لن تدرجوها يف تقرير 
.USAID ال�رضائب اخلارجية الواجب ت�صليمه اإىل

القيمة  �رشيبة  متابعة  �سجل  على  مثال 
امل�سافة

يقدم ال�صكل 38 مثال على تتبع دفعات �رضيبة 
القيمة امل�صافة وطلبات ا�صرتداد املبالغ واملبالغ 
التي مت ا�صتالمها. باإمكانكم اإن�صاء �صجل مثل 
اأن  املمكن  ومن  فيها  تعملون  دولة  لكل  هذا 

ي�صتمل ال�صجل على كل الطلبات املتعلقة

تتبع  الدرا�سة  من  عينة  على  مثال   -38 ال�سكل 
ال�رشائب اخلارجية

قد ترغبوا بتعقب الدفعات املالية واملبالغ امل�صرتدة بالعملة املحلية.

رقم
مرجع نظام 

املحا�صبة 

قيمة الو�صفالبائعالتاريخ
املعاملة 

)قبل �رضيبة 
القيمة 

امل�صافة *( 

 �رضيبة
 القيمة

امل�صافة

تاريخ امل�رضوع
طلب 

ا�صرتداد 
املبلغ

تاريخ 
ا�صتالم 

املبلغ 
امل�صرتد

21023 
 ت�رضين
 الأول
2007

ABC 
Supplies

 اأثاث
مكتبي

1،200$120$A31 ت�رضين 
 الأول
2007

15 
 كانون
 الثاين
2008

22315 
 كانون
 الثاين
2008

DEF  
Imports

 لوازم
 الرعاية
املنزلية

1،000$100$B31 كانون 
 الثاين
2008

2352 
 �صباط
2008

GHI  
Computers

 اأجهزة
كمبيوتر

2،000$200$C

2362 
 �صباط
2008

JKL Inc.50$500طابعة$D
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5.4 ملخ�ص ومراجع

اإل  هي  ما  ناجحة  تقارير  لإعداد  الو�صيلة  اإن 
الكايف لاللتزام  الوقت  واأخذ  املتطلبات  معرفة 
و�صفاً  الف�صل  هذا  قدم  ت�صليمها.  مبواعيد 
متطلبات  ب�صاأن   USIAD لتوقعات  وا�صحاً 
اإعداد التقارير املحددة واملواعيد ال�صائعة لتقدمي 
الف�صلى  املمار�صات  اإىل  بالإ�صافة  التقارير 
املتعارف عليها لإعداد التقارير الفعالة. كما بني 
تكون  اأن  املمكن  من  التقارير  اإعداد  عملية  اأن 
مبثابة اأداة اإدارة وو�صيلة لتعزيز قدرة منظمتكم 
ب�صكل  للم�صتفيدين  اخلدمات  تقدمي  على 
العمل  يف  املبا�رضة  اختيار  حرية  لكم  اأف�صل. 

باكرا وت�صليم التقرير يف الوقت املنا�صب. 
 

املراجع

اإعداد التقارير املالية

•	CFR 22 226— اإدارة منح امل�صاعدات املقدمة 
)راجع  الأمريكية  احلكومية  غري  املنظمات  اإىل 
اأداء  مراقبة  حول  ملعلومات   51 الفرعي  البند 
الفرعي  والبند  عنه،  التقارير  وتقدمي  الربنامج 
52 ملعلومات حول اإعداد التقارير املالية، والبند 
اإغالق  اإجراءات  حول  ملعلومات   71 الفرعي 

املنحة(. 
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/
textidx?c=ecfr&tpl=/ecfrbrowse/
Title22/22cfr226_main_02.tpl

عمليات التدقيق

•	اإر�صادات حول التدقيق املايل الذي يتم التعاقد 
عليه من قبل متلقي املنح الأجانب

http://www.usaid.gov/policy/
ads/500/591maa.pdf

الإدارة  مكتب  عن  ال�صادر   133-A التعميم  	•
املحلية،  احلكومات  الوليات،  تدقيق  واملوازنة: 

واملنظمات غري احلكومية
http://www.whitehouse.gov/omb/circu-
lars/a133/a133.html

•		نظام تعليمات USAID املحو�صبة – الف�صل 
 ،USAID مع  للمتعاقدين  املايل  التدقيق   :591
متلقي املنح، والهيئات التابعة حلكومة الدولة 

امل�صت�صيفة
http://www.usaid.gov/policy/
ads/500/591.pdf

)FAR )48 CFR part 42		•

http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/
waisidx_08/48cfr42_08.html

اإعداد التقارير حول ال�رشيبة اخلارجية

•	اإر�صادات حول تطبيق البند 579 )ال�رضيبة على 
امل�صاعدات اخلارجية الأمريكية(

http://www.usaid.gov/policy/
ads/300/302mac.pdf






