
9 البحث عن 
متويل م�ستقبلي
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9.1 ملحة عامة

من املمكن لعملية البحث عن التمويل اأن تكون 
فاملناف�سة  ومقلقة،  ومثرية  ومربكة  �سعبة 
على  الربامج  م�ستقبل  يعتمد  وقد  �سديدة 
خ�سو�ساً  اأموال  على  احل�سول  يف  مقدرتها 

بالن�سبة للمنظمات ال�سغرية.

جلمع الأموال بنجاح يجب ا�ستخدام املوارد بكفاءة 
التي  التمويل  فر�س  ا�ستهداف  من  لتتمكن 
�سي�ساعدكم  منظمتكم.  عمل  مع  تتما�سى 
جمع  اإ�سرتاتيجية  تطوير  على  الف�سل  هذا 
الأموال وذلك من خالل �رشح كيفية البحث عن 
فر�س التمويل )9.3( وتقدمي طلب احل�سول على 
واملوازنات   )9.5( الربامج  وت�سميم   )9.4( متويل 
)9.6(. يحتوي الف�سل اأي�ساً على اأجزاء حمددة 
عن التاأهل للح�سول على التمويل )9.7( وبناء 
ال�رشاكات وح�سدها )9.8( لزيادة فر�س التمويل 

املحتملة.

الأهداف

من  املقدم  للتمويل  املختلفة  الآليات  فهم   •

احلكومة الأمريكية وعمليات املناف�سة.

•  التعرف على اإ�سرتاتيجيات جمع الأموال وتقدمي 

طلبات احل�سول على منح.

جيدة  طلبات  كتابة  على  قدرتكم  حت�سني   •

للح�سول على منح.

امل�سطلحات والخت�سارات الرئي�سية

اأو  �رشاء  عملية   –"Acquisition" ال�رشاء  عقد   •

�سيء  ل�رشاء  املتحدة  الوليات  حلكومة  عقد 
ل�ستعمالها اخلا�س. ي�ستمل ذلك على املنتجات، 

اأو ال�سلع، اأو اخلدمات.

• بيان الربنامج ال�سنوي APS – عر�س من احلكومة 
زمنية  مدة  خالل  منح  عدة  لتقدمي  الأمريكية 

حمددة.

• امل�ساعدات – منح من احلكومة الأمريكية اإىل 

فرد اأو منظمة لتحقيق غاية عامة.

احلكومة  ت�ستخدمها  التي  الآلية   – عقد   •

الأمريكية لتوريد امل�سرتيات.

التي  الطريقتني  اإحدى   – التعاونية  التفاقية   •

تتبعهما احلكومة الأمريكية لتقدمي امل�ساعدات. 
الطريقة  هذه  الأمريكية  احلكومة  ت�ستخدم 
يف  جوهري  ب�سكل  بالتدخل  ترغب  عندما 

امل�رشوع.

تكاليف  من  جزء   – التكاليف  يف  امل�ساهمة   •

امل�رشوع اأو الربنامج ل تغطيه حكومة الوليات 
م�ساهمات  �سكل  على  يكون  وقد  املتحدة، 

نقدية اأو عينية.

• التكاليف املبا�رشة – ال�سلع واخلدمات التي يتم 
ب�سكل  واحد  ملنفعة م�رشوع  بالتحديد  �رشاوؤها 

ح�رشي ويتم حتميلها على ذلك امل�رشوع. 

احلكومة  ت�ستخدمها  طريقة   –Grants املنح   •

النتقال مبا�رشة اإىل:
   البحث عن فر�س التمويل

   اآليات التمويل املقدم من احلكومة  
   الأمريكية

املناف�سة على التمويل  
ت�سميم الربامج  

و�سع املوازنة  
ال�رشاكات  
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امل�ساعدات. حتتفظ احلكومة  لتقدمي  الأمريكية 
الأمريكية مبوجب املنح بدرجة �سيطرة اأقل على 

الربنامج باملقارنة مع التفاقيات التعاونية.

تتبعه  البيانات  يف  حمدد  عامل   – موؤ�رش   •

املنظمة ملراقبة �سري عمل الربنامج.

الالزمة  التكاليف   - املبا�رشة  غري  التكاليف   •

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

املوظفني الإداريني امل�ساندين.

• امل�ساهمة العينية – املوارد غري النقدية املقدمة 
التطوعية،  اإىل م�رشوع وت�ستمل على اخلدمات 
اأي�ساً  املمكن  من  املمتلكات.   اأو  املعدات  اأو 

اعتبارها جزء من امل�ساهمة يف التكاليف.

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

امل�رشوع ككل بنجاح.

اأو  – ن�سبة   Matching Funds املناظرة  الأموال   •
الأمريكية  لي�س من موارد احلكومة  ثابت  مبلغ 
تفر�س USAID على املتلقني تقدميه مل�رشوع ما 

ليكونوا موؤهلني للح�سول على منحتة.

م�ستخدم  م�ستند   -  "MOU" تفاهم  مذكرة   •

للتاأكيد على بنود متفق عليها يف حال عدم توثيق 
التفاق ال�سفوي يف عقد ر�سمي. من املمكن اأن 
تن�س املذكرة على املبادئ الأ�سا�سية والإر�سادات 
لتحقيق  مبوجبها  معاً  الأطراف  �سيعمل  التي 
الأهداف. يجب عدم ا�ستخدام مذكرة التفاهم 

يف احلالت التي تنطوي على حتويل اأموال.

املتفاو�ص  املبا�رشة  غري  التكلفة  �سعر  اتفاقية   •

عليه “NICRA” – �سعر تتفاو�س عليه املنظمة 
املبا�رشة.  غري  التكاليف  لتغطية   USAID مع 
غري  التكاليف  عن  املعلومات  من  )للمزيد 
الطالع على  يرجى   NICRA واتفاقية  املبا�رشة 
التكاليف غري  دليل املمار�سات الف�سلى ب�ساأن 

املبا�رشة 
"Best Practices Guide for Indirect Costing "

على املوقع
http://www.usaid.gov/business/regulations/

BestPractices.pdf.(.

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

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

اأي م�رشوفات تزيد عن مبلغ اللتزام.

اأو  للمنح  اآلية   –  RFA الطلبات  لتقدمي  دعوة   •

التفاقيات التعاونية تقوم USAID من خاللها 
ب�سكل  عليها  والإ�رشاف  الأن�سطة  بتمويل 
للدعوة  ال�سائعة  الطرق  اأكرث  وهي  حمدود. 

لتقدمي طلبات من املنظمات غري احلكومية. 

• طلب تقدمي مقرتحات RFP- اآلية للعقود حيث 

املنظمات  من  نوع  اأي  اىل  العقود  تقدمي  ميكن 
ب�سكل  م�ستعملة  الآلية  هذه  اأّن  من  بالرغم 

�سائع يف املنظمات الربحية.

التي  املعيارية  الفئات   – املعيارية  املوازنة  فئات   •

متلقي  كل  على  الأمريكية  احلكومة  تقرتح 
املوظفني،  فئة  ذلك  يف  مبا  ا�ستخدامها  املنح 
واملوا�سالت/  وامل�ست�سارين،  العينية،  واملزايا 
التعاقدية  واللوازم، واخلدمات  ال�سفر، واملعدات، 
)يتم  الربنامج  وتكاليف  الفرعيني(،  )املتعاقدين 
ا�ستبدالها اأحيانا بـ"تكاليف الإن�ساء"(، ونفقات 
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اأخرى، وتكاليف غري مبا�رشة.

 –Substantial Involvement اجلوهري  التدخل   •

الوليات املتحدة  الذي حتتفظ به حكومة  احلق 
ممول  م�ساعدات  م�رشوع  اأي  يف  التدخل  يف 
مبوجب اتفاقية تعاونية. ي�ستمل هذا احلق عادة 
على القدرة على املوافقة على خطط العمل، 
واملوازنات، واملوظفني الرئي�سيني، وخطط املراقبة 
التفاقية  حتدد  الفرعيني.  واملتلقيني  والتقييم، 

التعاونية جمالت التدخل اجلوهري.

9.2 البداية

التمويل  الكثري من فر�س  اأّن هناك  بالرغم من 
اإل اأّن على املنظمة درا�سة عدة عوامل ومعرفة 
خاللها  من  ال�سعي  عليها  التي  امل�سادر 
التفكري  عند  املهم  من  متويل.  على  للح�سول 
يف التمويل امل�ستقبلي اأن تفهموا منظمتكم 
وا�سحة  وروؤية  ر�سالة  لديكم  يكون  واأن  متاماً 
فهذا  بها،  القيام  جتيدون  التي  الأمور  ومعرفة 
�سي�ساعد منظمتكم يف حتديد م�سادر التمويل 
واأنواع الربامج التي  التي عليكم البحث عنها 
التقييم  هذا  تنفيذها.  يف  التفكري  عليكم 
على  العثور  يف  �سري�سدكم  والواقعي  احلري�س 

ممول منا�سب بطريقة اأف�سل. 

مالئمة،  متويل  فر�سة  املنظمة  جتد  اأن  مبجرد 
ترويج  وهي  التالية  اخلطوة  اإىل  النتقال  عليها 
املنظمة واإثبات اأنها الأف�سل لأداء ذلك العمل. 
لدى كل منظمة اإ�سرتاتيجيتها اخلا�سة لتمييز 
عن  والرتويج  الأخرى  املنظمات  عن  نف�سها 
خرباتها وجتاربها وقدراتها. ت�ستمل اإ�سرتاتيجيات 
اأحد  املنظمات غري احلكومية ب�سكل عام على 

اأو بع�س العنا�رش التالية:

– هل متتلك  النطاق اجلغرايف  اخلربة على �سعيد   •

ملنطقة  اخلدمات  تقدمي  يف  خربة  منظمتكم 
حجم  عن  النظر  بغ�س  حمددة؟  جغرافية 
من  موؤلف  اإقليم  اأو  واحد  جمتمع   – املنطقة 
ت�سري اخلربة يف العمل يف منطقة  عدة بلدان – 
على  اطالع  لديها  املنظمة  اأن  اإىل  معينة 
امل�سهد ال�سيا�سي والثقايف واللغوي فيها، كما 
يدل على اأن لديها موظفني ومكاتب يف امليدان 

واأنها قادرة على املبا�رشة يف العمل.

غري  منظمتكم  تعترب  هل   – الفنية  اخلربة   •

حمددة؟  خدمة  تقدمي  يف  خمت�سة  احلكومية 
يعترب توفر اخلربة الفنية يف جمال حمدد ب�سكل 
عام مثل اأن�سطة ات�سال تغري ال�سلوك اأو اإطالق 
مبادرات للرعاية ال�سحية املنزلية اأكرث من جمرد 
خربة فهي ت�سري اأي�ساً اإىل اأن املنظمة قادرة على 

توفري اخلدمة يف جمال معني بكفاءة.

• التخ�س�ص الدميغرايف – هل تخت�س منظمتكم 
تقدمي  اأو  معينة  دميغرافية  فئة  مع  العمل  يف 
الأفراد  اأو  اأو الأطفال  الن�ساء  خدمات لها مثل 
املعر�سني لدرجة عالية من اخلطر؟ كما هو احلال 
بالن�سبة للخربة الفنية يف جمالت معينة فاإن 
دميغرافية  مع جمموعة  العمل  يف  التخ�س�س 
معينة قد يدل على احلر�س على تقدمي اخلدمة 

اإىل الفئة امل�ستهدفة.

• ا�ستغالل املوارد اخلا�سة – هل منظمتكم قادرة 
املنظمات  جتمع  الهامة؟  املوارد  ا�ستغالل  على 
الدينية الأموال من امل�سادر اخلا�سة وت�ستقطب 
الديني  اإميانهم  يدفعهم  الذين  املتطوعني 
املنظمات  حت�سد  املنظمة.  مبادرات  دعم  اإىل 
املهنية  واملنظمات  حمددة  بجامعات  املرتبطة 

غالبا موظفي اجلامعة اأو موارد ال�رشكات.
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بني  ال�سخمة  املنظمات  جتمع  اأن  املمكن  من 
ال�سغرية  املنظمات  يف  ولكن  الإ�سرتاتيجيتني، 
على  عادة  الأموال  جمع  اإ�سرتاتيجيات  تركز 
املثال،  �سبيل  على  لديها.  الرئي�سية  املوجودات 
اخلدمات يف  تقدمي  املخت�سة يف  املنظمة  تركز 
التمويل  فر�س  ا�ستك�ساف  على  معينة  دولة 
يف تلك الدولة؛ وتركز املنظمة التي تخت�س يف 
جمال فني حمدد جهودها  يف  العثور على فر�س 

لتمويل تلك اخلدمة بالتحديد. . 

عليكم  الأموال،  جمع  عملية  جناح  ل�سمان 
تعزيز نقاط القوة يف منظمتكم، واإل �ستهدرون 
الوقت واملوارد يف ال�سعي للح�سول على منح 
ينتهي  اأو  عليها  للح�سول  موؤهلني  ل�ستم 
بكم املطاف يف ال�سعي للح�سول على اأموال 
تطوير  اإن  ر�سالتكم.  مع  تتالءم  ل  لأن�سطة 
�سي�ساهم  الأموال  جلمع  موجهة  اإ�سرتاتيجية 
يف تعزيز جهودكم والتزامكم بر�سالة املنظمة 
التي  املنح  على  احل�سول  يف  فر�سكم  وزيادة 

تطلبونها يف النهاية.

متويل  عن  للبحث  ن�سائح  خم�ص   9.2.1
م�ستقبلي

منا�سب  مبلغ  على  للح�سول  قدموا طلب   .1
ومعقول

عند تقدمي طلب للح�سول على متويل عليكم 
مراجعة حجم املوزانة املطلوبة و�سياغة نطاق 
برنامج )على �سبيل املثال، التغطية اجلغرافية، 
املوازنة.  حجم  لتالئم  املقرتحة(  والأهداف 
الربنامج،  موازنة  عن  املعلومات  من  )للمزيد 
يرجى الطالع على اجلزء 9.6 املتعلق بت�سكيل 

املوازنة(.

2. عززوا املقرتحات بالتفا�سيل

يُقّيمون  الذين  الفنيون  املراجعون  يت�ساءل 
العرو�س املقرتحة دائماً: "كيف؟". لذا ل تذكروا 
فقط ما �ستفعلونه، بل عليكم اأي�ساً تو�سيح 
مييز  وما  العمل،  فيها  �ستوؤدون  التي  الطريقة 
الأ�سلوب  اأو جناح هذا  و/  العمل  اأ�سلوبكم يف 
والطريقة  التكلفة  �رشح  عليكم  ال�سابق.  يف 
التي �سرتاقبون من خاللها النتائج. قبل ت�سليم 
اأنف�سكم  وا�ساألوا  بالكامل  راجعوها  املقرتح 
التكلفة؟  �ستكون  كم  الكيفية:  عن  دائما 
كيف �ستقي�سونها؟ كيف �سينجح ذلك؟ كيف 

�ستح�سلون على تلك النتيجة؟  

3. �سكلوا  �سبكة من ال�رشكاء

اأ�سكال واأحجام  الناجحة عدة  تتخذ ال�رشاكات 
ال�سغرية  اإىل  الكبرية  املنظمات  من  وترتاوح 
ومن�ساآت الأعمال يف القطاع اخلا�س واملنظمات 
اأن  املمكن  ومن  الدينية،  واجلماعات  اخلريية 
خدمات  تقدم  التي  املنظمات  على  ت�ستمل 
الو�سيلة  املت�سابهة.  املنظمات  اأو  خمتلفة 
معاً  للعمل  املنظمات  ا�ستعداد  هي  للنجاح 
القوة  نقاط  وا�ستغالل  م�سرتكة  ق�سية  على 
العالقات  �سبكة  كانت  كلما  منها.  كل  لدى 

اأكرب كانت فر�س ال�رشاكة املحتملة اأكرب. 

4. كونوا دقيقني يف الرد على عرو�س املنح

عند  ارتكابها  يتم  التي  ال�سائعة  الأخطاء  من 
على  القدرة  عدم  هي  املنح  عرو�س  على  الرد 
والتاأخر  معايري  اأو  رئي�سية  نقاط  مع  التعاطي 
املوعد  عن  �ساعات  ب�سعة  بعد  الت�سليم  يف 
ت�سليم  مبتطلبات  اللتزام  عدم  اأو  النهائي 
اأ�سابيع  ا�ستغرقكم  تخ�رشون عمل  قد  املقرتح. 
اإذا مل ترفقوا املوازنة اأو مل ت�ستخدموا النماذج 
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املنح  عر�س  على  الرد  تقررون  عندما  املالئمة. 
يجب اأن تكون اخلطوة الأوىل التي تتخذونها هي 
ما   – التقدمي  متطلبات  ملعرفة  العر�س  درا�سة 
ال�سفحات  عدد  هو  وما  املطلوبة،  الوثائق  هي 
الت�سليم،  واأوقات  ومواعيد  به،  امل�سموح 
وتعليمات الت�سليم...الخ. �سعوا قائمة مراجعة 
متطلب  كل  عند  اإ�سارة  و�سع  من  وتاأكدوا 
ت�ستوفونه قبل ت�سليم املقرتح النهائي. �سلموا 
امل�ساكل  لتتجنبوا  وقت ممكن  اأقرب  املقرتح يف 

التي تن�ساأ عند العمل يف اللحظات الأخرية. 

5. ابدءوا امل�ساريع الريادية باأموالكم اخلا�سة اإن 
اأمكن

بها،  خا�سة  اأموال  منظمتكم  لدى  كان  اإذا 
ريادي.  م�رشوع  لبدء  ا�ستخدامها  يف  فكروا 
ب�سكل  تطويرها  يتم  التي  الريادية  امل�ساريع 
الفني  الت�سميم  نف�س  با�ستخدام  م�سّغر 
و�سع  ومبادئ  والتقييم  واملراقبة  امل�رشوع  واإدارة 
املتكاملة  امل�ساريع  ت�ستخدمها  التي  املوازنة 
ا�ستخدامها  ميكن  قيمة  خربة  املنظمة  متنح 
لحقاً عند تقدمي طلبات للح�سول على متويل. 
يتم بناء اقرتاح تو�سيع نطاق الربامج القائمة – 
حتى الربامج الريادية -  على الأدلة املتوفرة اأكرث 
من الربامج اجلديدة كلياً، مما يطمئن املانح باأن 

امل�رشوع املقرتح لديه فر�سة للنجاح. 

9.3 البحث عن فر�ص التمويل

يجب التفكري والتخطيط بحر�س لختيار اأف�سل 
و�سائل جمع الأموال. تفتقر معظم املنظمات 
اإىل املوارد الالزمة للبحث عن كل فر�س التمويل 
لذا يتعني عليها حتديد اأكرث امل�سادر التي تدعم 
التمويل  م�سادر  تتنوع  الأرجح.  على  اأهدافها 
اإىل  حمددة  لأغرا�س  املخ�س�سة  تلك  بني  ما 

اأو اأحكام  تلك التي تكاد ل تخ�سع لأي �رشوط 
وفهم  حتديد  طريقة  اجلزء  هذا  يتناول  خا�سة. 
ملنظمتكم.  املتاحة  املختلفة  التمويل  م�سادر 
يحتوي بند املراجع يف نهاية الف�سل على روابط 
التمويل  اإ�سرتاتيجيات  حول  مل�سادر  اإلكرتونية 

املختلفة )9.9(.

عند  واملهارة.  الوقت  الأموال  جمع  يتطلب 
�سيتعني  لرباجمكم  املايل  الدعم  عن  البحث 
الأموال  عن  للبحث  موارد  تخ�سي�س  عليكم 
وا�ستك�ساف  عليها  للح�سول  طلبات  وتقدمي 
حتديد  يكون  قد  لذا  املال  جلمع  اأخرى  طرق 
حجم الوقت واجلهد الذي يجب على املوظفني 
تخ�سي�سه جلمع املال بدل من تنفيذ امل�ساريع 
�سعبا، ولكن جمع املال لي�س جمرد عملية بذل 
الوقت  ا�ستغالل  على  اأي�سا  ت�ستمل  بل  وقت 

واملهارة املتوفرة لديكم بفعالية قدر الإمكان. 

9.3.1 حتديد اجلهات املانحة

غايتها  منظمة  اإىل  عادة  "مانح"  عبارة  ت�سري 
الأ�سا�سية هي توزيع الأموال على املنظمات غري 
الربحية لتنفيذ برامج لتحقيق اأهداف حمددة.   
من املمكن اأن تكون اجلهة املانحة حكومات اأو 

اأفراد اأو من�ساآت اأعمال اأو منظمات اأخرى.

ق�سايا  ملعاجلة  التمويل  املانحني  مئات  يقدم 
متعددة يف الدول حول العامل، وبع�سها يقدم 
الآخر  بع�سها  يقدم  بينما  الدولرات  مليارات 
مناف�سة  البع�س  يوفر  فقط.  اآلف  ب�سعة 
لأنواع  الدعم  الآخرون  يقدم  بينما  مفتوحة 
منظمات حمددة. بع�سها يقدم اأموال ي�ستطيع 
املتلقي اإنفاقها ح�سب تقديره اخلا�س، بينما قد 

يوفر الآخرون التمويل لغاية حمددة.
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الوقت  مالئمني  مانحني  على  العثور  ي�ستغرق 
اأنواع  خمت�رش  ب�سكل  اجلزء  هذا  يبني  والبحث. 

املانحني ال�سائعة.

9.3.2 اأنواع املنظمات املانحة ال�سائعة

يف  التالية  القائمة  ت�ساعدكم  اأن  املمكن  من 
التعرف على املانحني اأو الوكالت التي قد تكون 
عند  لكم  املالية  امل�ساعدة  لتقدمي  م�ستعدة 
كيفية  حول  لكم  ال�ست�سارة  وتقدمي  الإمكان 
الو�سول على املوارد الالزمة لتمويل م�ساريعكم:

• حكومات الدول امل�سيفة – غالبا ما يكون لدى 

غري  للمنظمات  التمويل  تقدم  برامج  الوزارات 
احلكومية لتنفيذ الربامج، وتكون اأولوياتها عادة 
الإ�سرتاتيجية  الدولة  خطط  وثائق  يف  مبينة 
كيفية  حول  تفا�سيل  على  ت�ستمل  التي 

التخطيط لتمويل اجلهود الالزمة يف دولها.

 – الوكالت(  الثنائية/  )املنظمات  اأخرى  حكومات   •

مثلما تقدم حكومة الوليات املتحدة التمويل 
من خالل وكالت خمتلفة مثل USAID اأو وزارة 
ال�سحة واخلدمات الإن�سانية الأمريكية اأو وزارة 
التمويل  الأخرى  الدول  حكومات  تقدم  العمل 
اأي�سا. يتم عموما تنظيم هذا التمويل من قبل 
للتنمية  الأمريكية  للوكالة  م�سابهة  وكالة 
الدولية USAID مثل وزارة التنمية الدولية يف 

اململكة املتحدة 
)DFID—www.dfid.gov.uk(، والوكالة الكندية 
CIDA—www.acdi-cida.( الدولية  للتنمية 

الدولية  للتنمية  الأ�سرتالية  والوكالة   ،)gc.ca

والبنك   ،)AusAID—www.ausaid.gov.au(
 .)www.worldbank.org( الدويل

الدول  �سفارات  تقدم   – ال�سفارات  برامج   -
الأجنبية اأحيانا املنح لدعم امل�ساريع ال�سغرية.

 املنظمات املانحة متعددة الأطراف – تقوم هذه •
املوارد من احلكومات، القطاع  املنظمات بجمع 
 اخلا�س، والأفراد لتقدمي التمويل لق�سايا حمددة.
ال�سندوق ذلك:  على  ال�سائعة  الأمثلة   من 
//:http( العاملي ملكافحة الإيدز وال�سل واملالريا
www.theglobalfund.org/en/ (، ووكالت الأمم 
 املتحدة )برنامج الأمم املتحدة امل�سرتك ملكافحة
 United فريو�س نق�س املناعة املكت�سبة/ الإيدز
Nations Joint Programme on HIV/AIDS   
[UNAIDS—www.unaids.org]، واليوني�سف 
[UNICEF—www.unicef.org/].

اخلريية  املوؤ�س�سات  تقدم   – اخلا�سة  املوؤ�س�سات   •
من  للمزيد  للربامج.  املنح  اأحيانا  ال�سخمة 

املعلومات يرجى زيارة املوقع:
.www.foundationcenter.org 

املنظمات  مئات  جتمع   – الدينية  اجلماعات   •

لتقدمي  اأع�سائها  من  الأموال  الدينية  اخلريية 
املنح ومتويل املنظمات. 

بع�س  لدى   – ال�رشكات  من  اخلريية  التربعات   •

ال�رشكات ال�سخمة برامج لتمويل امل�ساريع يف 
الدول التي تعمل بها.

•   عمليات الرتويج التجارية املرتبطة بق�سية حمددة 

- هذا يدمج بني دعم ال�رشكات للغايات اخلريية 
و�رشاء خدمة اأو منتج اأو الرتويج له. من الأمثلة 
 Product Red على ذلك حملة املنتج الأحمر " 
Campaign" التي �سوقها "بونو" املغني الرئي�سي 

اإطالق احلملة يف عام  يف فريق الروك U2 منذ 
�سلعة  اأي  امل�ستهلكون  ي�سرتي  عندما   .2006
حتمل م�سلق " Product Red" من �رشكات مثل 
الدعم  وStarbucks Corp.، يقدمون   ،.Gap Inc

اأي�سا اإىل املنظمات غري الربحية مثل “ال�سندوق 
العاملي ملكافحة الإيدز وال�سل واملالريا”.
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9.3.3 م�سادر التمويل اخلا�سة

على  اخلا�سة  امل�سادر  من  املقدم  الدعم  ياأتي 
هناك  عينية.  اأو  و/  نقدية  م�ساهمات  �سكل 
العديد من املزايا لتربعات الأفراد، املنظمات، و/ 
يتم جمعها  التي  الأموال  الأعمال.  اأو من�ساآت 
على �سعيد خا�س تذهب غالبا لدعم عمليات 
املنظمة اليومية بدل من ربطها مب�رشوع حمدد. 
مناظرة  كاأموال  ا�ستخدامها  املمكن  ومن 
التكاليف  اأو م�ساهمة يف   "matching funds"

 USAID من  املمول  برناجمكم  نطاق  لتو�سيع 
اأكرث  �رشكاء  يجعلكم  اأن  اأي�سا  املمكن  )ومن 
جاذبية(. غالبا ما تكون الأموال اخلا�سة متوفرة 
والقيود  الأنظمة  من  اأقل  عدد  ويحكمها  فورا 
وتقدمي  اإعداد  ومتطلبات  ال�رشاء  عمليات  على 

التقارير.

الأموال  الإ�سرتاتيجيات جلمع  العديد من  هناك 
ت�ستغل  املنظمات  بع�س  اخلا�سة.  امل�سادر  من 
املنظمات  اأو  الدينية  اجلماعات  مع  العالقات 
الهتمامات.  نف�س  ت�ساركها  التي  الأخرى 
البع�س الآخر يحاول جمع الأموال من خالل زيادة 
الوعي العام بعملهم على اأمل خلق انطباعات 
اإيجابية قوية  تدفع ال�رشكات و/ اأو الأفراد لدعم 

براجمهم. 

جلمع  الناجحة  الإ�سرتاتيجيات  اأغلب  تعتمد 
"من  على  اخلا�سة  امل�سادر  من  الأموال 
اأي عالقات اأفراد املنظمة مع الغري.  تعرفونهم" 
اإذا كانت منظمتكم على �سبيل املثال عبارة عن 
جماعة دينية باإمكانكم ال�ستفادة من �سبكات 
الكنائ�س، اأو الكن�س، اأو امل�ساجد اأو الأفراد الذين 
لدى  اإذا كان  املوال.  الدين جلمع  لنف�س  ينتمون 
اأو  املوظفون  اأو  لديكم  الأمناء  اأع�ساء جمل�س 

حتى املتطوعون عالقات �سخ�سية مع �رشكات 
على  قادرين  تكونوا  فقد  اأخرى  منظمات  اأو 

ال�ستفادة منها لطلب التربعات. 

التي ت�ساعدكم  العالقات  باإمكانكم اكت�ساف 
يف جمع الأموال. يوؤدي البتكار اإىل اإطالق العنان 
لالأفكار اجلديدة. فيما يلي بع�س الن�سائح التي 
ميكنكم اأخذها بعني العتبار عند جمع الأموال. 

يتعاملون معكم  الذين  العمالء  اإىل  توجهوا   •

ب�سفة متكررة.

الالزم  اأن اجلهد  الأعمال  يدرك اجلميع يف عامل 
للحفاظ على العمالء احلاليني و�سمان عودتهم 
جدد  عمالء  ل�ستقطاب  الالزم  اجلهد  من  اأقل 
متاما  ينطبق  وهذا  الأوىل،  للمرة  متاجرهم  اإىل 
على التربعات من امل�سادر اخلا�سة. لذا عليكم 
الداعمني  لإبقاء  اإ�سرتاتيجيات  يف  التفكري 
احلاليني ملنظمتكم منخرطني يف العمل معها 
دائما. على �سبيل املثال، اأ�سدروا ر�سائل اإخبارية 
عن  اأعربوا  اأو  الأموال  ت�ستخدمون  كيف  تبني 
تقدمي  خالل  من  ال�سخمة  للتربعات  تقديركم 

دروع اأو و�سع لفتات يف مواقع امل�رشوع. 

• اطلبوا التربعات

فردا  اأو  اأعمال  من�ساأة  اأو  جمموعة  اأخربمت  اإذا 
تخربوهم  ومل  به  تقومون  الذي  الرائع  بالعمل 
لهم  ت�رشحوا  اأو مل  الدعم  اإىل  حتتاجون  باأنكم 
كيف ميكن تقدمي الدعم ملنظمتكم فلن يدرك 
التربعات.  تطلبون  باأنكم  املحتملون  املتربعون 
ب�سكل �رشيح وقدموا خيارات  التربعات  اطلبوا 
التربعات  ذلك  يف  مبا  الدعم  لأ�سكال  متعددة 

العينية والنقدية.

• وفروا �سبل النخراط لالأفراد واملنظمات

يحب اأن ي�سعر داعمو املنظمات باأنهم م�سرتكون 
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يف العمل معها. فكروا يف طرق جلعل ال�رشكات 
مع  اأكرب  ب�سكل  منخرطني  والأفراد  اخلا�سة 
تنظيم  املثال  �سبيل  على  باإمكانكم  املنظمة. 
فر�سة  لالأفراد  تتيح  خا�سة  تطوعية  فر�س 
اأو  فيها،  وامل�ساركة  قرب  عن  م�ساريعكم  روؤية 
الذين  الأ�سخا�س  على  تعر�سوا  اأن  باإمكانكم 
تقدمي  خالل  من  املنظمة  جتاه  التزاما  يظهرون 
اأع�ساء يف جمل�س  ي�سبحوا  اأن  لها  دعم كبري 
م�ساريع  يف  كم�ست�سارين  العمل  اأو  الأمناء 

حمددة. 

اأي  العيني  الدعم  تطلبوا  اأن  اأي�سا  باإمكانكم 
�سيء  كل  �رشاء  من  فبدل  النقدية،  غري  املوارد 
املجتمع.  من  تربعات  عن  ابحثوا  نقدية  مببالغ 
النقدية على  اأو غري  العينية  التربعات  ت�ستمل 

ال�سكل 51 – ملحة عامة عن م�سادر جمع الأموال *

ال�سلع التي ت�سددون ثمنها عادة ب�سكل نقدي. 
عندما يعر�س عليكم اأحد املتطوعني على �سبيل 
املثال خدمة اأو لوازم اأو م�ساعدة جمانية فاأنتم 
حت�سلون بذلك على دعم عيني. من املمكن اأن 
ياأتي الدعم العيني من اأفراد املنظمة نف�سها، 

واملجتمع املحلي، وغريهم.

والتكتيكات  الإ�سرتاتيجيات  ا�ستخدام  يعترب 
ال�سحيحة جلمع الأموال اأمر اأ�سا�سي وخمتلف 
اأخرى. يبني ال�سكل 51 قوائم  اإىل  من منظمة 
مناق�ستها  متت  التي  املحتملة  املنح  مب�سادر 
كل  وم�ساوئ  مزايا  بع�س  اإىل  بالإ�سافة  اأعاله 
حتديد  قبل  العتبار  بعني  لأخذها  وذلك  منها 

الإجراءات التي تريدون اتخاذها. 

امل�ساوئاملزاياامل�سدر

• م�سدر �سعبي ميكن تاأ�سي�سه.الأفراد

حمتملني   منا�رشين  اإىل  املتربعون  يتحول  قد   •

للق�سية

اأو  و/  لالأموال  م�سدر  املتطوعون  ي�سبح  قد   •

و�سيلة ات�سال مب�سادر اأخرى.

تكاليف العثور عليهم كبرية، اأي يتم غالباً   •

احل�سول على عائدات قليلة مقابل بذل الكثري 

من اجلهد.

التي  للمنظمات  بالن�سبة  باملخاطر  مليئة   •

لي�س لديها خربة م�سبقة يف هذا املجال.

• حتتاج اإىل كثري من الدعم من اأع�ساء جمل�س 

الأمناء والإدارة واملوظفون واملتطوعون.

•  اخلدمات التطوعية العينية حمتملة

• قد تكون م�سدر ملبالغ كبريةاملوؤ�س�سات اخلا�سة 

• قد تكون مبالغ التمويل الأقل مقدمة ب�سكل 

م�ستمر

• الإر�سادات والعمليات وا�سحة

املوظفون ميكن التوا�سل معهم وحمرتفون يف   •

عملهم.

• اللتزام باإحداث تغيري اجتماعي

• قد يكون هناك مواعيد نهائية مرنة.

قد يتم احل�سول على مبالغ كبرية من املال   •

مرة واحدة فقط

باأهداف حمددة جدا ول  قد تكون مرتبطة   •

تتما�سى مع اأهداف املنظمة. 
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• قد تكون م�سدر ملبالغ كبرية من الأموالاملوؤ�س�سات التجارية

ب�سورة  مقدمة  ال�سغرية  املنح  تكون  قد   •

م�ستمرة 

املوظفون ميكن التوا�سل معهم وحمرتفون يف   •

عملهم.

• وجود وعي باحتياجات املجتمع

باأهداف حمددة جدا ول  قد تكون مرتبطة   •

تتما�سى مع اأهداف املنظمة

• قد تكون م�سدر ملبالغ كبرية من الأموالال�رشكات ال�سخمة

ب�سورة  مقدمة  ال�سغرية  املنح  تكون  قد   •

م�ستمرة

• املوظفون حمرتفون

ذات  لديهم  الطلبات  تقدمي  عملية  تكون  قد   •

طابع اأقل ر�سمية

باأهداف حمددة جدا ول  قد تكون مرتبطة   •

تتما�سى مع اأهداف املنظمة

• قد حتتاج اإىل اأن تكون ممثلة يف جمل�س الأمناء

عالقات  اإليها  النفاذ  اإمكانية  تتطلب  قد   •

�سخ�سية

اأو  )املنتجات  العمل  طبيعة  فهم  يجب   •

اخلدمات(

الرتويج التجاري املرتبط 

بق�سية معينة

• تولد اإيرادات ق�سرية الأجل

• تعزز �سورة املنظمة غري احلكومية يف ال�سوق

• ترفع الوعي حول الق�سية

• جتذب املتطوعني

• ين�ساأ عنها دعاية اإعالمية

ومريحة  �سهلة  التربعات  تقدمي  عملية  جتعل   •

بالن�سبة لالأفراد.

• حل ق�سري الأجل

ول  حمددة  باأهداف  مرتبطة  تكون  قد   •

تتما�سى مع اأهداف املنظمة.

• قد توؤدي املوؤ�س�سة اإىل ت�سويه �سورة املنظمة 

غري احلكومية 

• قد توؤدي اإىل اإق�ساء املتطوعني الرئي�سيني و/ 

اأو املانحني.

 / الق�سية  عن  العمالء  انتباه  ت�ستت   •

الق�سايا الأ�سا�سية

من�ساآت الأعمال 

املحلية ال�سغرية

• غري ر�سمية اإىل حد كبري

• قد يكون التمويل م�ستمر

• العالقات ال�سخ�سية اأ�سا�سية 

• الرتكيز املحلي هام

• ل يتم الت�سديد كثرياً على �سيغة املنحة.

• املبالغ املالية قليلة.

• نطاق الهتمامات �سيق

• العالقات ال�سخ�سية لها تاأثري كبري

الكنائ�س، املنظمات 

الدينية، اجلمعيات

• غالباً ما تبحث عن امل�ساريع اجلماعية

• قد تركز على امل�ستوى ال�سعبي

• ت�ستهدف امل�سلحة العامة

• اخلدمات العينية هي الأكرث احتمالً

• يجب اأن تطابق خدماتها اأو روؤيتها املحلية اأو 

الدينية

ال�سكل 51 – ملحة عامة عن م�سادر جمع الأموال *

امل�ساوئاملزاياامل�سدر
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املنظمات متعددة 

الأطراف 

 ،UNAIDS، UNICEF(

ال�سندوق العاملي، 

الخ(

• من  املمكن تقدمي مبالغ مالية كبرية

النهائية  واملواعيد  والعمليات  الإر�سادات   •

وا�سحة

• قد تكون م�سدر للتمويل امل�ستمر

• يتم الرتكيز على امل�سلحة العامة

معقدة  الطلبات  تقدمي  عملية  تكون  قد   •

وت�ستغرق الوقت 

وحفظ  تقارير  وتقدمي  اإعداد  ت�ستدعي  قد   •

ال�سجالت ب�سكل مكثف

باأهداف حمددة جدا ول  قد تكون مرتبطة   •

تتما�سى مع اأهداف املنظمة غري احلكومية.

• درجة التناف�س عالية

املنظمات ثنائية 

الأطراف

 ،DFID، EU، USAID( 

الخ(

• من  املمكن تقدمي مبالغ مالية كبرية

النهائية  واملواعيد  والعمليات  الإر�سادات   •

وا�سحة

• قد تكون م�سدر للتمويل امل�ستمر 

• يتم الرتكيز على امل�سلحة العامة

معقدة  الطلبات  تقدمي  عملية  تكون  قد   •

وت�ستغرق الوقت 

وحفظ  تقارير  وتقدمي  اإعداد  ت�ستدعي  قد   •

ال�سجالت ب�سكل مكثف

ول  باأهداف حمددة جداً  قد تكون مرتبطة   •

تتما�سى مع اأهداف املنظمة غري احلكومية.

• درجة التناف�س عالية

• قد يتوجب الت�سجيل داخل البلد. 

ال�سكل 51 – ملحة عامة عن م�سادر جمع الأموال *

http://www.managementhelp.org/fndrsng/np_raise/np_raise.htm على املوقع E.M. Hatfield وفقا لـ*

امل�ساوئاملزاياامل�سدر

احلكومات الوطنية/ 

املحلية  )اأي حكومة 

الدولة امل�سيفة(

• من املمكن اأن تقدم مبالغ كبرية من املال

النهائية  واملواعيد  والعمليات  الإر�سادات   •

وا�سحة

• النفوذ ال�سيا�سي مفيد

• قد تكون م�سدر للتمويل امل�ستمر

• يتم الرتكيز على امل�سلحة العامة

معقدة  الطلبات  تقدمي  عملية  تكون  قد   •

وت�ستغرق الوقت 

وحفظ  تقارير  وتقدمي  اإعداد  ت�ستدعي  قد   •

ال�سجالت ب�سكل مكثف

باأهداف حمددة جدا ول  قد تكون مرتبطة   •

تتما�سى مع اأهداف املنظمة غري احلكومية.

لتحديد التوجهات املالئمة جلمع الأموال باإمكانكم و�سع جدول مثل اجلدول املبني يف ال�سكل 52 
للمنظمة غري احلكومية الباحثة عن دعم برنامج الأيتام والأطفال امل�ست�سعفني لديها.
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املوارد املحتملة م�سدر التمويل

املتوفرة

الوقت واملوارد التي يجب 

البحث عنها

الفرتة الزمنية 

املتوقع احل�سول على 

التمويل خاللها

املناف�سة

وزارة رعاية الطفولة 

– املنح اخلا�سة 

لالأيتام والأطفال 

امل�ست�سعفني

 50،000 10،000 دولر – 

قابلة  ال�سنة  يف  دولر 

للتجديد ملدة 5 �سنوات 

كحد اأق�سى للعمل مع 

املقاطعات  حكومات 

برنامج  اأولويات  على 

والأطفال  الأيتام  رعاية 

امل�ست�سعفني.

يجب امل�ساركة يف جل�سات 

التخطيط الأ�سبوعية 

لربنامج رعاية الأيتام 

والأطفال امل�ست�سعفني  

بينما يتم و�سع خطة 

�سنوية.

يتم تقدمي املنح �سنوياً 

خالل ال�سيف

عملية تناف�سية ولكننا 

متمركزين جيداً للح�سول 

على منحة ملقاطعتنا، لأن 

املقاطعة دعمت ب�سدة 

عملنا ال�سابق

ال�سكل 52 – منوذج حتليل م�سادر التمويل *

XYZ كني�سة

منح املوؤ�س�سات

5،000 دولر – 

50،000 دولر منح يتم 

تقدميها مرة واحدة 

لتعزيز قدرة الكني�سة 

على التجاوب مع 

احتياجات برنامج 

رعاية الأيتام والأطفال 

امل�ست�سعفني.

ت�ستغرق اأ�سبوع واحد 

تقريبا ل�سياغة املقرتح

يتم تقدمي املنح ب�سكل 

متوا�سل ومرن؛ قد ل 

يتم تقدمي املنح قبل 

3-9 اأ�سهر

عملية تناف�سية اإىل حد ما، 

ولكننا املنظمة الوحيدة 

املمولة من قبل كني�سة 

XYZ  يف هذه املنطقة مما 

ي�سعنا بالتايل يف موقع 

منا�سب اإذا كان لدينا 

مقرتح جيد. 

حققنا يف العام الأفراد

املا�سي ما معدله 

1،500 دولر تقريباً يف 

ال�سهر من الأفراد ويتم 

و�سعه يف �سندوقنا 

العام لتغطية تكاليف 

الربامج والتكاليف 

الإدارية.

العام املا�سي زار اأع�ساء 

جمل�س الأمناء والفريق 

الإداري جماعات الكنائ�س 

ومنظمات اأخرى جلمع 

الأموال. ولدينا اأي�ساً قائمة 

بعناوين الربيد الإلكرتوين 

ور�سالة اإخبارية ت�ساهمان 

يف جمع الأموال.  ي�ستغرق 

ذلك 5 اأيام تقريباً يف 

ال�سهر لإدارته من قبل 

�سخ�سني.

يتم تقدمي التمويل على 

اأ�سا�س منتظم ويتم 

ا�ستخدامه لتغطية 

الحتياجات الفورية.

كان لدينا دخل قليل 

لكنه ثابت يف ال�سابق من 

التربعات الفردية ال�سغرية.

 ،USAID بعثة

بيان الربنامج 

ال�سنوي لرعاية 

الأيتام والأطفال 

امل�ست�سعفني. 

250،000 دولر – 

500،000 دولر �سنوياً 

ملدى 2-3 �سنوات 

لتقدمي خدمات رعاية 

الأيتام والأطفال 

امل�ست�سعفني. 

مت تخ�سي�س 3 اأ�سابيع 

تقريبا ل�سياغة املقرتح 

وذلك با�ستخدام املوظفني 

احلاليني يف الأغلب. قد 

نحتاج اإىل التعاقد مع 

حمرر لتنقيح املقرتح لغويا.

6 اأ�سهر تقريبا قبل 

تقدمي املنحة

مناف�سة �سديدة جداً؛ يتم 

منح 6-8 اتفاقيات فقط.

* البيانات يف هذا اجلدول هي جمرد مثال ولي�ست مبنية على اأبحاث فعلية يف جمال املنح. 
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من  منح  على  للح�سول  طلبات  تقدمي   9.4
احلكومة الأمريكية

ميكن الطالع على فر�س التمويل التي توفرها 
على  الأمريكية  للحكومة  التابعة  الوكالت 

املواقع الإلكرتونية التالية: 

Grants.gov، )http://www.grants.gov( يوفر •
من  املقدمة  امل�ساعدات  كل  عن  معلومات 
والتفاقيات  )املنح  املتحدة  الوليات  حكومة 

التعاونية(.

 ،Federal Business Opportunities •

"FedBizOpps.gov " اأو
)http://www.fbo.gov(

يقدم معلومات عن جميع عقود ال�رشاء اخلا�سة 
.)acquisitions( بحكومة الوليات املتحدة

دليل  على  الإلكرتونيان  املوقعان  يحتوي 
ميكن  كما  اأخرى،  ون�سائح  ودرو�س  للم�ستخدم 
اإجراء البحث على املوقع بوا�سطة ا�سم الوكالة 

والكلمات الرئي�سية.  

من امليزات الأخرى املفيدة اأي�ساً يف تلك املواقع 
الباحثة  املنظمات  باإمكان  املنح.  اإعالنات  ن�رش 
متابعة  ال�سخمة  املنح  من  فرعية  منح  عن 
املوقع ملعرفة متلقي املنح والت�سال به ملعرفة 
يف  للم�ساعدة  فرعية  منح  يقدم  كان  اإذا  ما 

تنفيذ الربنامج.

املخزنة  القدمية  الإعالنات  على  الطالع  عند 
عن  فكرة  �ستاأخذون  اأدناه  املدرجة  املواقع  يف 
طلب  تقدمي  عند  توفرها  الواجب  املتطلبات 
على  معني.  م�سدر  من  منح  على  للح�سول 
للح�سول  ت�سعون  كنتم  اإذا  املثال،  �سبيل 
دولة حمددة،  USAID يف  بعثة  من  منح  على 

باإمكانكم البحث  عن اإعالنات البعثة ال�سابقة 
ملعرفة نوع التمويل املتوفر واللتزامات الواجبة 
قد  الطلب.  تقدمي  عملية  خالل  املنظمة  على 
قد  ولكنها  املتطلبات  هذه  على  تغيري  يطراأ 
تهيئة  كيفية  عن  الأفكار  بع�س  تعطيكم 

املنظمة باأف�سل �سكل لالإعالنات القادمة. 

• م�سادر ملقدمي الطلبات على موقع 

Grants.gov 
)http://grants.gov/applicants/app_
help_reso.jsp( 

• دليل املتعاقدين على
FedBizOpps 
)https://www.fbo.gov/downloads/FBO_
Vendor_Guide.pdf( 

املبا�رشة يف عملية تقدمي طلب للح�سول  قبل 
على منح من احلكومة الأمريكية عليكم فهم 
الأمريكية  احلكومة  ت�ستخدمها  التي  الآليات 
لتقدمي املنح للمنظمات وعملية املناف�سة على 

املنح املقدمة من احلكومة الأمريكية.

احلكومة  لدى  املتبعة  التمويل  اآليات   9.4.1
الأمريكية

لتقدمي  طريقتان  الأمريكية  احلكومة  تتبع 
من  هي  الأوىل  الطريقة  للمنظمات.  التمويل 
خالل عقود ال�رشاء والأخرى من خالل امل�ساعدات. 
متنح احلكومة الأمريكية العقود لل�رشاء وللمنح 

اأو التفاقيات التعاونية لتقدمي امل�ساعدات. 

 



www.ngoconnect.net 246

9

لي
قب

ست
م�

ل 
متوي

ن 
 ع

ث
ح

الب

9.4.1.1 عقود ال�رشاء باملقارنة مع امل�ساعدات 

عمليات  هي   "Acquisition" ال�رشاء  عقود 
على  وت�ستمل   USAID بها  تقوم  التي  ال�رشاء 
مثل  اخلا�سة  واخلدمات  والأوراق  الأقالم  �رشاء 
اأو  الطباعة  وخدمات  املعلومات  تكنولوجيا 
خالل  من  اإمتامها  ويتم  ال�سحية  اخلدمات 

العقود.

امل�ساعدات هي التمويل )اأو �سيء اآخر له قيمة( 
لتنفيذ  اآخر  طرف  اإىل   USAID تقدمه  الذي 

الربامج التي ت�ساهم يف امل�سلحة العامة.

مع  باملقارنة  التعاونية  التفاقيات   9.4.1.2
املنح

التعاونية  التفاقيات  املنح  الرئي�سي بني  الفرق 
يف  الأمريكية  احلكومة  تدخل  ن�سبة  اأن  هو 
بند  خالل  من  وذلك  التعاونية  التفاقيات 
 )Substantial involvement( "التدخل اجلوهري" 
احلق  على  اجلوهري  التدخل  ي�ستمل  قد   .)2.6(
يف املوافقة على تنفيذ اخلطط وخطط العمل 
وخطط املراقبة والتقييم واملوظفني الرئي�سيني 
تفا�سيل  على  بناء  وذلك  الفرعيني  واملتلقيني 

املنحة.

9.4.2 التمويل املقدم من احلكومة الأمريكية 
من خالل العمليات التناف�سية

من  املقدم  للتمويل  الأ�سا�سية  الأركان  من 
احلكومة الأمريكية هو عملية التناف�س )اإل يف 
عادلة  املناف�سة  لتكون  ال�ستثنائية(.  احلالت 
ومتاحة للجميع قدر الإمكان، تتجنب احلكومة 
لأي  اأف�سلية  تعطي  اإجراءات  اأي  الأمريكية 
اإذا  ال�سبب  لهذا  عادلة.  غري  ب�سورة  منظمة 

عر�س  عن  �سوؤالً  الأمريكية  احلكومة  �ساألتم 
منحة ف�ستعطيكم رداً فقط اإذا اأعطت رداً اإىل 

جميع املنظمات الأخرى التي قدمت طلبات.

فر�سة  عن  الأمريكية  احلكومة  تعلن  عندما 
الهامة  الثالث  التفا�سيل  عادة  تقدم  متويل 

التالية:

• معيار الأهلية – نوع املنظمات املوؤهلة لتقدمي 

طلبات.

التي  الطريقة   – للطلبات  النقاط  منح  معيار   •

�سيتم فيها تقييم الطلبات ومنح نقاط لها.

الوثائق  هي  ما   – الطلبات  تقدمي  متطلبات   •

واملعلومات التي يتعني على املنظمات تقدميها 
وكيفية تقدميها واملواعيد املحددة لذلك.

عند تقدمي طلب للحكومة الأمريكية للح�سول 
على متويل، عليكم تلبية هذه املعايري واملتطلبات. 
اإذا كان معيار تقييم املناف�سة يخ�س�س نقاط 
جتارب  لديها  اأن  تبني  التي  للمنظمات  كثرية 
ناجحة يف تنفيذ برامج مماثلة فعليكم تو�سيح 

خربة منظمتكم يف املقرتح الذي تقدمونه. 

اآليات الإعالن عن عرو�ص املنح 

اآليات  عدة  الأمريكية  احلكومة  ت�ستخدم 
�سيوعاً  اأكرثها  املنح،  عرو�س  لتقدمي  خمتلفة 
الربنامج  بيانات  مثل  التناف�سية  الآليات  هي 
 ،)RFA( اأو الدعوة لتقدمي طلبات )APS( ال�سنوية
اأو الدعوة لتقدمي مقرتحات )RFP( ت�ستمل غالباً 
زمنية  لفرتة  اأكرث  اأو  اتفاقية  عقد/  اإبرام  على 
الأمريكية  احلكومة  ت�ستخدم  ولكن  حمددة، 
نتائج  لتحقيق  وا�سرتاتيجيات  متنوعة  بدائل 

الربنامج املختلفة. 
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)APS( 1 بيان الربنامج ال�سنوي

بيان الربنامج ال�سنوي هو عبارة عن عر�س منحة 
عدة  تقدمي  فر�سة  الأمريكية  للحكومة  يتيح 
ت�ستخدم  اأحياناً  منح خالل فرتة زمنية حمددة. 
ال�سنوية  الربنامج  بيانات  الأمريكية  احلكومة 

لتقدمي من وكالت خمتلفة. 

الربنامج  بيان  الأمريكية  احلكومة  ت�ستخدم 
ال�سنوي لت�سجيع مقدمي الطلبات املحتملني 
وجديدة  وفعالة  مبتكرة  توجهات  اقرتاح  على 
الربنامج  بيانات  طلبات  معني.  حتدي  ملعاجلة 
عر�س  يف  مبينة  عامة  موا�سيع  لها  ال�سنوي 
الطلبات  تقدم  التي  املنظمات  وتقرتح  املنحة، 
يتم  قبلها.  من  املقرتحة  الفعلية  الأن�سطة 
خالل  ومراجعتها  الطلبات  قبول  عام  ب�سكل 
املثال.  �سبيل  على  ك�سنة  حمددة  زمنية  فرتة 
قد حتدد احلكومة الأمريكية �سقف ملبلغ املنحة 
مبوجب بيان الربنامج ال�سنوي ولكن من املمكن 
قبول الطلبات عن اأي مبلغ حتى احلد الأق�سى 
ولفرتات زمنية خمتلفة. حتدد احلكومة الأمريكية 
عادة موازنة كلية للمنحة املعرو�سة وما اإن يتم 
تخ�سي�س مبلغ اللتزام اأو بعد مرور �سنة يتم 

اإغالق الدعوة لتقدمي الطلبات.

)RFA( 9.4.2.2 الدعوة لتقدمي الطلبات

الطرق  اأكرث  طلبات  لتقدمي  الدعوات  تعترب 
غري  املنظمات  من  الطلبات  ل�ستدراج  �سيوعاً 
ا�ستدراج  عملية  مبثابة  اأنها  كما  احلكومية، 
عامة لها موعد نهائي حمدد. قد يتمحور نطاق 
الدعوة حول اأن�سطة حمددة وقد يكون مفتوح 
عموماً  مرناً  الدعوات طابعاً  تتخذ  وغري حمدد. 
مثل  متاماً  واملواعيد،  بالتوقيت  يتعلق  فيما  اإل 
للمنح  اآلية  فهي  ال�سنوية،  الربنامج  بيانات 

متويل  تفرت�س  اأنها  اأي  التعاونية  التفاقيات  اأو 
الأن�سطة والإ�رشاف عليها ب�سكل حمدود.

)RFP( 9.4.2.3 الدعوة لتقدمي املقرتحات

من املمكن اأي�ساً تقدمي التمويل للم�ساريع من 
خالل الدعوات لتقدمي املقرتحات وهي اأدوات توؤدي 
اإبرام العقود. من املمكن تقدمي العقود اإىل  اإىل 
اأي نوع من املنظمات اإل اأنها ت�ستخدم غالباً مع 
الر�سوم  ت�سديد  لكون  نظرا  الربحية  ال�رشكات 

)اأي الأرباح( م�سموح به مبوجب هذه الآلية. 

على  جمدداً  املناف�سة  باب  فتح   9.4.2.4
الربامج

امل�ساريع املمولة من احلكومة الأمريكية لديها 
على  �سنوات  كخم�سة  اأداء حمدودة  فرتة  عادة 
�سبيل املثال، ولكن اإذا بقيت الظروف التي كان 
امل�رشوع يحاول معاجلتها قائمة عند انتهائه قد 
التناف�س"  باب  "فتح  الأمريكية  احلكومة  تقرر 
واملبا�رشة يف عملية طرح عطاء  الربنامج  على 
جديد ملوا�سلة العمل. يطلق على املنظمة التي 
ح�سلت على املنحة الأوىل "املنفذ احلايل" ويحق 
مناف�سة  يف  ت�سارك  اأن  على  طلب  تقدمي  لها 
اجلديدة. هناك  املنحة  مفتوحة للح�سول على 
معايري وا�سحة للمنحة املعرو�سة ويتم تقييم 

مقدمي الطلبات على اأ�سا�س تناف�سي.

ل ترتددوا يف تقدمي طلب للح�سول على منحة 
م�رشوع له منفذ حايل، فمن املحتمل اأن يكون 
احلكومة  اأّن  اأو  الأداء  يف  م�ساكل  واجه  قد 
الذي  اجلديد  التوجه  �ستف�سل  الأمريكية 

تقدمه منظمتكم.

من ال�سمات الفريدة لفتح باب املناف�سة جمددا 
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هي اإمكانية اإجراء اأبحاث ملعرفة النواحي التي 
اأنها  �سارت بنجاح وامل�ساكل التي من املحتمل 
مع  حتدثوا  الأوىل.  املنحة  فرتة  خالل  ن�ساأت  قد 
الفرعيون  واملتلقون  وامل�ستفيدون  املجتمع  قادة 

الذين �ساركوا يف الربنامج الأول.

تنفذ  التي  اجلهة  هي  منظمتكم  تكون  اأن 
من  عليه  املناف�سة  باب  فتح  مت  م�رشوع  حالياً 
جديد، ل يجعلكم تفرت�سون اأن فوزكم باملنحة 
اجلديدة اأمر م�سلم به. اذكروا يف الطلب الدرو�س 
التجربة  من  منظمتكم  ا�ستفادتها  التي 
التي  اجلديدة  التوجهات  اقرتاحات حول  وقدموا 

�ستتبعونها اإذا فزمت باملنحة الثانية.

9.4.2.5 املناف�سات املوؤلفة من عدة مراحل

عمليات  الأمريكية  احلكومة  تتبع  ما  غالباً 
متعددة  مراحل  على  تتم  التي  املناف�سة 
عدد  على  احل�سول  تتوقع  كانت  اإذا  خ�سو�ساً 
كبري من الطلبات. يجب يف املرحلة الأوىل تقدمي 
ورقة مفاهيم اأ�سا�سية خمت�رشة تو�سح امل�رشوع 
املقرتح على م�ستوى عال وت�ستمل على موازنة 
مب�سطة. تراجع احلكومة الأمريكية هذه الأوراق 
بالنتقال  املتقدمني  من  لعدد حمدود  وت�سمح 
اإىل املرحلة الثانية التي �سيتعني عليهم حينها 

تقدمي طلبات فنية وموازنات مف�سلة. 

ممتازة  فر�سة  للمنظمات  العملية  هذه  تتيح 
اإىل  ال�سطرار  دون  من  املناف�سة  يف  لال�سرتاك 
ل�سياغة  الالزمة  واملوارد  الوقت  تخ�سي�س 

مقرتح كامل. 

9.4.2.6 اآليات تقدمي املنح الفرعية

ت�ستخدم احلكومة الأمريكية اإ�سرتاتيجيات حل�رش 
عدد املنح التي تديرها ب�سكل مبا�رش ومتكينها 
يف الوقت نف�سه من تقدمي منح اأ�سغر اإىل عدد 
اأكرب من املنظمات ومن بني هذه الإ�سرتاتيجيات 
و�سع برنامج يخت�س بتقدمي املنح الفرعية تقوم 
منحة  بتقدمي  خالله  من  الأمريكية  احلكومة 
وتقدمي  التناف�س  قادرة على  اإىل منظمة  واحدة 

عدة منح اأ�سغر حجماً واإدارتها. 

غالباً ما تطلب احلكومة الأمريكية من املنظمة 
هيئات  اأنواع  اإىل  فرعية  منح  تقدمي  املُنفذة 

على �سبيل املثال: حمددة لغايات حمددة – 
قد توجب على املنظمة تقدمي كل املنح الفرعية 
اإىل منظمات جمتمعية )CBO( لتقدمي خدمات 
يف  امل�ست�سعفني  والأطفال  الأيتام  رعاية 
جمتمعاتهم. ت�ستمل املنح الفرعية اأحياناً على 
وغريها  التدريبية  والدورات  الفنية  امل�ساعدات 
هذه  تكون  وقد  الفرعيني،  للمتلقني  املزايا  من 
ال�سغرية  للمنظمات  بالن�سبة  رائعة  طريقة 

لال�ستفادة من موارد احلكومة الأمريكية. 

تتم اإدارة اأغلب برامج تقدمي املنح الفرعية على 
�سعيد البلد من جهة خارج بعثة USAID متثل 
الوكالة يف تلك البلد. مبا اأن هذه العملية تتم 
اإدارتها من قبل الغري ل يتم الإعالن عن فر�س 

املنح الفرعية على املوقع 
http://www.Grants.gov 
http://www.fbo.gov.  اأو
ببعثة  اأو  اأخرى  الت�سال مع منظمات  عليكم 
USAID املحلية لديكم ملعرفة ما اإذا كان هناك 

برامج لتقدمي املنح الفرعية يف بلدكم وموعد 
اجلولة القادمة لالإعالن عن عرو�س املنح. 
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عن  لالإعالن  ال�سابقة  الإ�سعارات   9.4.2.7
عرو�ص املنح

ت�سدر  املنح  عرو�س  عن  الإعالن  قبل  اأحياناً 
احلكومة الأمريكية اإ�سعار على املوقع 

http://www.Grants.gov 
http://www.fbo.gov.  اأو

ت�ستخدم احلكومة الأمريكية هذه الإ�سرتاتيجية 
والأ�سئلة  املالحظات  على  للح�سول 
وذلك  املحتملني  املتناف�سني  من  والتو�سيحات 
ممتازة  الطريقة  هذه  تعترب  املناف�سة.  بدء  قبل 
تنظر  التي  الربامج  عن  م�سبقة  فكرة  لأخذ 
قد  متويلها.  اإمكانية  يف  الأمريكية  احلكومة 
ال�سابق  الإ�سعار  ولكن  املنحة  عر�س  يتغري 
لعر�س املنحة �سيعطيكم وقتاً اإ�سافياً للبحث 

عن �رشكاء حمتملني واإ�سرتاتيجيات للتناف�س. 

9.5 ت�سميم الربامج

مبجرد العثور على فر�سة متويل ترغبون باحل�سول 
عليها عليكم �سياغة مفهوم لفكرة الربنامج 
بحيث تعتمدون فيها على العمل احلايل لديكم 
عر�س  يف  املبينة  الربنامج  متطلبات  ويلبي 
برناجمكم  ت�سميم  ي�ستند  اأن  يجب  املنحة. 
قدر الإمكان على م�ساريعكم احلالية وجتاربكم 
و�رشاكاتكم والبيانات ذات ال�سلة. عليكم اأي�ساً 
التي  الإ�سافية  الربنامج  �سياغة نهج لعنا�رش 
منظمتكم  تتعاطى  ول  املنحة  عر�س  يوجبها 
الثغرات من  باإمكانكم ملء هذه  حالياً معها. 
اأو من  اأخرى  خالل عقد �رشاكات مع منظمات 
خالل اقرتاح تعيني اأفراد لديهم مهارات خا�سة 

يف تلك املجالت. 

بعد النتهاء من الت�سميم الأ�سا�سي للربنامج 
عليكم حتديد حجمه مبا يف ذلك حجم املوازنة 

والنطاق اجلغرايف للربنامج. عليكم متابعة هذه 
للتنفيذ  زمني  اإطار  و�سع  خالل  من  اخلطوة 

وحتديد عدد املوظفني الالزم لتنفيذ الربنامج. 

والتقييم  للمراقبة  خطة  و�سع  عليكم  اأخرياً، 
تقدير  على  ت�ستمل   )53 ال�سكل  يف  )مبينة 
باأن  تعتقدون  الذين  امل�ستهدفني  عدد  اإجمايل 
الربنامج �سيتمكن من الو�سول اإليهم. يجب اأن 
اأي�ساً على الطريقة التي  ت�ستمل هذه اخلطة 
وتراقبون  امل�ستهدفني  عدد  فيها  �ستح�سون 

فيها التقدم يف �سري العمل وقيا�س الأثر.

بع�سها  عن  منف�سلة  لي�ست  املحاور  هذه 
التي  الثالثة  الأجزاء  الواقع  يف  متثل  اإنها  بل 
الأن�سطة،  الربنامج:  تنفيذ  منوذج  منها  يتاألف 
هذا  يبني   .)3.4.1.1( وامل�ستهدفني  والتكاليف، 
عملكم؛  فيها  توؤدون  التي  الطريقة  النموذج 
هذا  املتوقعة.  والنتائج  الالزمة،  واملخرجات 
النموذج هو الأ�سا�س الذي ي�ستند عليه ت�سميم 

الربنامج باأكمله.
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ال�سكل 53 – الأجزاء الرئي�سية يف خطة تنفيذ املراقبة والتقييم. 

وامل�ستهدفني  والتكاليف  الأن�سطة  تعترب 
عميق  ب�سكل  معاً  ومت�سلة  متداخلة  عنا�رش 
عند ت�سميم النموذج، فقد توؤثر التغيريات يف 
اأو  امل�ستهدفني  على  املثال  �سبيل  على  املوازنة 

جتربكم على تعديل اأن�سطتكم. 

يتطلب ت�سميم الربنامج توفر �رشيحة متنوعة 
الفنيني ومدراء  اخلرباء  ذلك  املبدعني مبا يف  من 
وذوي  واملوازنة  املالية  ال�سوؤون  وخرباء  الربنامج 
اخلربات والتجارب املحلية. باإمكانكم ال�ستفادة 
احلكومة  اأنظمة  يف  اخلرباء  اآراء  من  اأي�ساً 
جيدة  كتابة  مهارات  لديه  و�سخ�س  الأمريكية 
لتقدمي �رشح خطي وا�سح من الناحية الفنية. 

ت�سميم  املنخرطني يف  الأفراد  عدد  كان  �سواء 
يدرك  اأن  املهم  من  قليل  اأو  كثري  الربنامج 
والتكاليف  الأن�سطة  بني  ال�سلة  جميعهم 

وامل�ستهدفني. 

حول  ومقرتحات  ن�سائح  التالية  الأجزاء  تقدم 
كيفية حتديد امل�ستهدفني )9.5.1( وو�سع موازنة 

.)9.6(

9.5.1   حتديد امل�ستهدفني

الإجابة  عليكم  التي  الرئي�سية  الأ�سئلة  اأحد 
عليها عند تقدمي طلب للح�سول على منحة 
قد  اخلدمة؟".  �ستقدمون  "اإىل كم �سخ�س  هو 
الذين  الأ�سخا�س  بعدد  التنبوؤ  حماولة  تكون 
�سيتمكن برناجمكم من الو�سول اإليهم �سعباً 
اخلطوات  بع�س  اتباع  باإمكانكم  اأنه  اإل  جداً 

لت�سهيل هذه العملية. 

9.5.1.1 حتديد املوؤ�رشات

الذين  امل�ستفيدين  عدد  لتقدير  خطوة  اأول 
املوؤ�رشات  اإليهم هي حتديد  برناجمكم  �سي�سل 
التقدم  على  تدل  عالمات  عن  عبارة  هي  التي 
املبادرات  عن  الناجت  والتغيري  العمل  �سري  يف 
املوؤ�رشات  ت�سبح  م�رشوعكم.  يطلقها  التي 
تراقبونها مع  اأو  تتابعونها  التي  البيانات  مبثابة 
بع�س  الربنامج.  جناح  مدى  لتقييم  الزمن  مرور 
املانحني لديهم جمموعة موؤ�رشات حمددة يجب 
حتدد  وقد  عنها،  تقارير  تقدمي  الربنامج  على 
الدولة امل�سيفة موؤ�رشات خا�سة بها.  حكومة 
تقدمي  عليكم  توجب  التي  املنح  عرو�س  تقوم 
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بتو�سيح  الإ�سافية  املوؤ�رشات  هذه  عن  تقارير 
هذه املتطلبات عادة يف الإعالن عن املنحة. عند 
و�سع قائمة باملوؤ�رشات تاأكدوا من اأنكم تعرفون 
من  لتتمكنوا  املوؤ�رشات  معنى  وا�سح  ب�سكل 
"الو�سول"  مت  الذين  امل�ستهدفني  الأفراد  حتديد 
توفري  مت  والذين  الربنامج  خالل  من  اإليهم 
التعريف  اأي�ساً. هذا  لهم من خالله  "التدريب" 
الأ�سخا�س  عدد  حتديد  يف  للم�ساعدة  �رشوري 
الذين �ستتمكنون من الو�سول اإليهم بوا�سطة 
برناجمكم وذلك من خالل حتديد الوقت واملوارد 
اأو  ال�سخ�س  ذلك  اإىل  خدمة  لإي�سال  الالزمة 

�سمله مببادرة التدخل التي يطلقها الربنامج. 

9.5.1.2 البيانات الدميغرافية والبيانات الأخرى 
يف البلد

امل�ستهدفني  اختيار  عملية  يف  التالية  اخلطوة 
هي جمع بيانات دميغرافية وبيانات اأخرى خا�سة 
ت�ستهدفونها،  حمددة  جغرافية  منطقة  يف 
الأفراد  اإجمايل عدد  فهي ت�ساعدكم يف تقدير 

املحتملني يف منطقة معينة.

اإذا مل يحدد عر�س املنحة التي تقدمون طلباً لها 
باإمكانكم ا�ستخدام  منطقة جغرافية معينة 
لتحديد  الأخرى  والبيانات  الدميغرافية  البيانات 
فيها  الحتياجات  ن�سبة  تكون  التي  املناطق 
البيانات مع  باإمكانكم جمع هذه  الأعلى.  هي 
الأبحاث على امل�ساريع القائمة لتحديد الثغرات 
باإ�سدار  الدول  بع�س  تقوم  احلالية.  الربامج  يف 
املنظمات،  على  ت�ستمل  تف�سيالً  اأكرث  بيانات 
واخلدمات  بها،  تعمل  التي  اجلغرافية  واملناطق 

التي تقدمها. 

كما تن�رش الكثري من حكومات الدول امل�سيفة 

بيانات دميغرافية، ووبائية وبراجمية على املواقع 
لتحديد  ا�ستخدامها  املمكن  من  الإلكرتونية 
توثيق  من  تاأكدوا  التقديري.  امل�ستهدفني  عدد 
م�سدر البيانات والعملية التي ا�ستخدمتموها 

للتو�سل اإىل الأعداد التقديرية. 

9.5.1.3 بيانات الربامج ال�سابقة

ال�سابقة  الربامج  بيانات  تكون  اأن  املمكن  من 
امل�ستهدفني،  عدد  تقدير  يف  جداً  هامة 
والتكاليف، ومقايي�س الزمن اإل اأّن احل�سول على 
امل�سادر  من  �سهالً.  يكون  ل  قد  البيانات  هذه 
املتاحة  التقييمات  البيانات  لهذه  املحتملة 
للعامة حول امل�ساريع ال�سابقة، اأو م�رشوع ريادي 
منطقة  يف  تديرونه  م�سابه  برنامج  اأو  �سغري 
تتوفر  الذين قد  ال�رشكاء  اأو  و/  جغرافية قريبة 
لديهم بيانات ذات �سلة من م�ساريع مماثلة من 
برناجمكم.  ت�سميم  ت�ساعدكم يف  اأن  املمكن 
اآخر  م�رشوع  من  بيانات  ت�ستخدمون  كنتم  اإذا 
املناطق  بني  املحتملة  الختالفات  اأّن  تذكروا 
التي  التقديرية  الأرقام  توؤثر على  اجلغرافية قد 

حددمتوها مل�رشوعكم.

9.6 و�سع املوازنة

حتديد حجم املوازنة والربنامج

املقرتح.  امل�رشوع  ونطاق  حجم  املوازنة  �ستحدد 
يُتوقع منكم الو�سول اإىل عدد اأفراد اأكرب مب�رشوع 
موازنته 5 ماليني دولر من م�رشوع موازنته تبلغ 

500،000 دولر اأمريكي. 

ل حتدد بع�س عرو�س املنح مبلغ املنحة ولكن قد 
تقدم معدل عام للمبلغ اأو اإجمايل املبلغ املتوفر 
وعدد املنح املتوقعة. على �سبيل املثال، قد يعلن 
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بيان الربنامج ال�سنوي )APS( )9.4.2.1( اأن لديه 
اإىل ثماين  مبلغ 20 مليون دولر لتمويل خم�س 
احلكومة  اأّن  اأي  �سنوات،  ثالث  مدتها  م�ساريع 
ما  منظمة  لكل  تقدم  اأن  تتوقع  الأمريكية 
بني 800،000 اإىل 1.3 مليون دولر كمعدل عام 
تقدير  املعدل  باإمكانكم من خالل هذا  �سنوياً. 
الذين  امل�ستفيدين  اأو عدد  و/  اجلغرايف  النطاق 

تتوقعون الو�سول اإليهم. 

املعدل،  هذا  من  اأكرث  اأو  اأقل  تكونوا  اأن  جتنبوا 
فاإذا كنتم اأقل منه حاولوا �سم متلقني فرعيني 
اإ�سافية  مناطق جغرافية  تغطية  على  قادرين 
جتاوزمت  اإذا  اإ�سافيني.  م�ستفيدين  اإىل  والو�سول 
اإىل حد كبري حاولوا تقلي�س نطاق  هذا املعدل 

امل�رشوع.

اجلهد  فاإن  الأمريكية  احلكومة  نظر  من وجهة 
الالزم لإدارة منحة قيمتها 50،000 دولر ي�ساوي 
تقريباً اجلهد الالزم لإدارة منحة قيمتها 5 ماليني 
ال�سغرية  املنح  ع�رشات  اإدارة  اأّن  يعني  مما  دولر 
م�سـاألة غري عملية.  لذا، اإذا كانت منظمتكم 
كبرية  منحة  اإدارة  عليها  يتعذر  لدرجة  �سغرية 
فعليكم ت�سكيل حتالف من ال�رشكاء ليقرتحوا 
يتالءم مع  واحداّ كبرياّ  ب�سكل جماعي برناجماً 

حجم املنحة املقدر يف عر�س املنحة. 

9.6.1 فئات املوازنة املعيارية

الطلبات  تقدمي  اأثناء عملية  يتعني عليكم  قد 
 424A-)SF( املعياري  النموذج  ا�ستخدام 
"معلومات عن املوازنة – الربامج غري الإن�سائية". 

موازنة  فئات  اإىل  املوازنة  النموذج  هذا  يحلل 
معيارية:

• �سوؤون املوظفني         • تكاليف اأخرى

• ال�سفر                       • املزايا العينية

• اللوازم                       • املعدات

• الإن�ساءات                 • العقود

التكاليف غري املبا�رشة )اأو تكاليف الربنامج(  • 

تقوم USAID يف بع�س احلالت بتعديل القائمة 
املثال،  الربنامج. على �سبيل  اأكرث مع  لتتنا�سب 
"الإن�ساءات"  فئة  اأحياناً   USAID برامج  حتذف 
من  )للمزيد  الربنامج"  "تكاليف  فئة  وت�سيف 
الطالع   يرجى  املالية،  الإدارة  حول  املعلومات 

على الف�سل الرابع(.

يعرّف اجلزء التايل كل فئة ويقدم بع�س الأمثلة 
على التكاليف الواردة يف كل منها.

�سوؤون املوظفني 

رواتب  على  املوظفني  �سوؤون  فئة  ت�ستمل 
ذلك  يف  مبا  للم�رشوع  املخ�س�سني  املوظفني 
واملوظفون بعقود طويلة  املنتظمون  املوظفون 
موظفي  اأو  م�ست�ساري  ت�سيفوا  ل  الأجل. 

املتلقي الفرعي. بالن�سبة للموظفني العاملني 
يف امل�رشوع بدوام جزئي عليكم ذكر املبلغ الذي 
ي�ساهم امل�رشوع به يف راتبهم ولي�س ن�سبة الوقت 
ل  للم�رشوع.  املوظفون  هوؤلء  يخ�س�سه  الذي 

تذكروا اأي مزايا عينية يف هذا البند. 

فريق  �سمن  يعمل  �سخ�س  لديكم  كان  اإذا 
امل�رشوع مبوجب عقد ومل تكونوا متاأكدين مما اإذا 

على الإنرتنت:
SF-424A-Budget Information-

Non-Construction Programs
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كان عليكم اإدراجه �سمن فئة �سوؤون املوظفني 
اأو اخلدمات التعاقدية عليكم اأخذ الأمور التالية 

بعني العتبار:

• من املمكن اإدراج املتعاقد لفرتة ق�سرية الأجل 

"اخلدمات  فئة  اأمور حمددة حتت  بت�سليم  امللزم 
التعاقدية".

• كل املوظفني املدرجني يف فئة �سوؤون املوظفني 

عليهم تقدمي �سجل دوام.

رئي�سيني  كموظفني  املقرتحني  املوظفني  كل   •

يجب اإدراجهم �سمن فئة �سوؤون املوظفني.

املزايا العينية

ت�ستمل املزايا العينية على التكاليف املرتبطة 
اأو  التقاعدي  الراتب  اأو  ال�سحي  التاأمني  بتوفري 
اإدراج  اأحياناً  يتم  للموظفني.  املزايا  من  غريها 
املزايا العينية يف املوازنة مببلغ حمدد بناًء على 
املبلغ من خالل  ويتم حتديد هذا  الراتب  معدل 
خارج  موظف  الفرد  كان  اإذا  التدقيق.  عملية 
الوليات املتحدة فمن املمكن حتديد مبلغ املزايا 
تقدميها من خالل  التي يجب  املزايا  اأو  العينية 

القوانني املحلية.

يجب اأن تكون املزايا العينية للموظفني العاملني 
للموظفني  املقدمة  املزايا  نف�س  الربنامج  على 

الآخرين يف املنظمة.

ال�سفر

يجب حتليل ميزانية ال�سفر اإىل الأق�سام التالية:

الذي ل ي�ستمل على  )ال�سفر  ال�سفر املحلي   •
ترتيبات املبيت(؛

وقد  الدولة  داخل  )ال�سفر  الداخلي  ال�سفر   •

املبيت  لتكاليف  يومي  بدل  على  ي�ستمل 

والوجبات وامل�ساريف النرثية(؛ 

• ال�سفر الدويل

يجب اأن ت�ستمل ميزانية ال�سفر على ما يلي:

• تذكرة ال�سفر اجلوي؛

وامل�ساريف  الوجبات،  )للمبيت،  البدل اليومي   •
النرثية(؛

• ا�ستئجار ال�سيارات؛

• �سيارات الأجرة )التاك�سي(؛ 

• تكاليف م�سافة الطريق اأو الوقود. 

يجب اأن ل ت�ستمل ميزانية ال�سفر على ما يلي:

• ال�سيارات التي �سيتم �رشاوؤها؛

• �سيانة ال�سيارات؛

• تاأمني ال�سيارات اأو ر�سوم الرتخي�س.

اإذا مل تكن لديكم خطط �سفر حمددة عليكم 
بناًء على تكاليف  الرحالت واملوازنة  تقدير عدد 
تتجاوز  مبالغ  حتديد  يجوز  ل  ال�سابقة.  ال�سفر 
تكاليف م�سافات الطرق والبدل اليومي املتبعة 
البيانات  اإرفاق  يجب  الأمريكية.  احلكومة  لدى 

التالية لكل رحلة خمطط لها:

• عدد الأ�سخا�س امل�سافرين؛

• الوجهة؛

• الغاية؛

• املدة.
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املعدات

كل  و�سعر  املعدات  بكل  قائمة  و�سع  عليكم 
يف  اأكرث  اأو  دولر   5،000 قيمتها  مفردة  قطعة 
اإذا  ال�سيارات.  على  ذلك  وي�ستمل  الفئة  هذه 
كانت تكلفة ال�سيارة اأقل من 5،000 دولر )على 
يف  اإدراجها  عليكم  نارية(  دراجة  املثال،  �سبيل 
بند "تكاليف اأخرى". ولكن يجب احل�سول على 
النظر عن  ال�سيارات بغ�س  موافقة ل�رشاء كل 
كانت  اإذا  فيها.  تندرج  التي  الفئة  اأو  تكلفتها 
تكلفة املعدات اأقل من 5،000 دولر مثل معدات 

املكتب عليكم اإدراجها حتت فئة "اللوازم".

اللوازم

واملواد  اللوازم  كل  الفئة  هذه  اإىل  اأ�سيفوا 
اأقل  قيمتها  تبلغ  التي  ال�ستهالكية  واملعدات 
من 5،000 دولر ما مل يكن هناك فئة خم�س�سة 
وكان من املالئم اأكرث اإدراج  لـ"تكاليف الربنامج" 

تلك الأ�سناف فيها.

العقود

ت�ستمل هذه الفئة على امل�ست�سارين واملتلقيني 
الفرعيني. عند تقدمي طلب للح�سول على عقد 
يجب اإدراج كل امل�ست�سارين وذكر الأجر اليومي 
الحتفاظ  املف�سل  من  التقديري.  الأيام  وعدد 
موظف  لكل  الذاتية  ال�سرية  بيان  بنموذج 

،1420-SF متعاقد )النموذج املعياري
http://www.usaid.gov/forms/a1420-17-
1.pdf(.
يجب ذكر املتعاقدين الآخرين مبا يف ذلك املتلقيني 

الفرعيني يف هذه الفئة. 

عليكم اإعداد موازنات مف�سلة وم�ستقلة بناًء 
بال�رشكاء  املتعلقة  املوازنة  اإر�سادات  نف�س  على 
يف  تذكرونه  فرعي  متلقي  كل  عن  الرئي�سيني 

تقدم عدة منح  التي  الربامج  )باإمكان  املقرتح. 
�سغري ملرة واحدة اإىل املنظمات املجتمعية اإدراج 
هذه التكاليف �سمن فئة "تكاليف الربنامج".(

الإن�ساءات

اأموال  ا�ستعمال  ب�ساأن  �سارمة  اأنظمة  هناك 
كانت  اإذا  الإن�ساءات.  يف  الأمريكية  احلكومة 
ذلك  ف�سيكون  م�سموحة  الإن�ساءات  تكاليف 
اأن  يجب  واإل  املنحة،  عر�س  يف  بو�سوح  مبني 
دولر.  يكون املبلغ املدرج يف هذه الفئة "�سفر" 

تعديل  احلالت  بع�س  يف  املانحة  الوكالة  جتري 
الفئة  هذه  وت�ستبدل  املعياري  النموذج  على 
بفئة اأخرى ذات �سلة اأكرث باملنحة مثل "تكاليف 

الربنامج". 

تكاليف الربنامج

املرتبطة  البنود  الربنامج  تكاليف  تغطي 
بامل�ستفيدين من الربنامج مثل معدات الفح�س 
الذاتي واملواد التدريبية ور�سوم ا�ستئجار قاعات 
التدريب واملعدات ال�ستهالكية التي تقل قيمتها 
عن 5،000 دولر اأمريكي وميكن ا�ستخدامها يف 
اإدراج  الرتويجية. عليكم  اأو  التدريبية  الأن�سطة 
اأكرب عدد ممكن من البنود يف هذه الفئة حيث 
اأنه يتم ت�سجيع الربامج عادة على اإنفاق اأموالها 

لتقدمي املنافع للمتلقيني. 

تكاليف اأخرى

التكاليف  كل  على  الأخرى  التكاليف  ت�ستمل 
التي  املبا�رشة  الربنامج  وتكاليف  الت�سغيلية 
نفقات  على  ت�ستمل  وقد  امل�رشوع،  اإىل  تعزى 
والإيجار،  التدريبية،  والدورات  املطبوعات، 
والربيد،  واملاء،  والكهرباء،  وال�سيانة،  والتاأمني، 

والهاتف، والإنرتنت. 
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اإذا كان لديكم اتفاقية �سعر التكلفة املبا�رشة 
التي يغطيها  التكاليف  فال تذكروا   "NICRA"

�سعر التكلفة غري املبا�رشة اخلا�س بكم. 

 NICRA اتفاقية  كانت  اإذا  املثال،  �سبيل  على 
يف  تذكروها  فال  املكتب  اأجرة  على  ت�ستمل 
فئة  ت�ستخدمون  كنتم  واإذا  الفئة،  هذه 
تذكرون  اأنكم  من  فتاأكدوا  الربنامج"  "تكاليف 
الفئة  تلك  يف  بالربنامج  مرتبطة  تكاليف  اأية 
ح�سب القت�ساء. يرجى الطالع على املعلومات 
تكاليف  فئة  التفا�سيل حول  للمزيد من  اأدناه 

الربنامج. 

التكاليف غري املبا�رشة

امل�سرتكة  التكاليف  اأو  املبا�رشة  غري  التكاليف 
ولكن  م�رشوع  لتنفيذ  الالزمة  التكاليف  هي 
من ال�سعب عزوها اإىل ذلك امل�رشوع وحده مثل 
اإيجار املكتب، وبدل اخلدمات، واملوظفني الإداريني. 
 NICRA �سعر  بتحديد  املنظمات  بع�س  تقوم 
مع USAID )2.5.2( وا�ستخدامه للتعاطي مع 
هذا النوع من التكاليف، اإل اأن اأغلب املنظمات 
اأنه لديها �سعر  )اأو   NICRA لي�س لديها �سعر 
NICRA فقط لنفقات املقر الرئي�سي لها(، لذا 

تخ�سي�س  كيفية  لتحديد  طريقة  اإىل  حتتاج 
اأنواع التكاليف هذه. 

مع  باملقارنة  املبا�رشة  التكاليف   9.6.2
التكاليف غري املبا�رشة

يطلق على التكاليف التي ميكن ب�سهولة عزوها 
اإىل م�رشوع حمدد مثل رواتب املوظفني العاملني 
بينما  املبا�رشة"،  "التكاليف  امل�رشوع  مبا�رشة يف 
يطلق على التكاليف امل�سرتكة "التكاليف غري 

املبا�رشة".

على  الطالع  يرجى  املعلومات  من  للمزيد   (
البند 2.5.2(.

9.6.3 امل�ساهمة يف التكاليف

قد  منحة،  على  للح�سول  طلب  تقدمي  عند 
بجزء  امل�ساهمة  عليكم  يتوجب  قد  اأو  ترغبون 
م�سادر  من  للم�رشوع  الكلية  التكاليف  من 
هذا  يعرف  الأمريكية(.  احلكومة  )غري  اأخرى 
نقدي  ب�سكل  بالتكاليف  بامل�ساهمة  اللتزام  
املوازنة  زيادة  اإىل  ويوؤدي  اأخرى  بوا�سطة موارد  اأو 

الكلية للم�رشوع. 

اأموال  بتقدمي  املنحة ملزم  قد ل يكون متلقي 
للح�سول  ليتاأهل   "matching funds" مناظرة 
على متويل من وكالة تابعة للحكومة الأمريكية 
بتقدمي  يلتزمون  ال�رشكاء  من  الكثري  اأن  اإل 
امل�رشوع من م�سادر غري  م�ساهمة يف تكاليف 

تابعة للحكومة الأمريكية.

اأن  يجب  التكاليف  امل�ساهمة يف  مبلغ  لقبول 
يكون من م�سدر غري تابع للحكومة الأمريكية 

مثل املنظمات اخلا�سة اأو تربعات الأفراد.

عليكم معرفة مبلغ التكاليف امل�سرتكة 
امللزمون به:

يتم ذكر مبلغ التكاليف امل�سرتكة، اإن وجدت، 
يف البنود التالية:

يف نهاية خطاب املنحة يف اجلزء اأ. "البند 
مبلغ امل�ساهمة يف التكاليف"  العام 5 – 

غري الفدرالية

امللحق اأ يف منحتكم، اجلدول
•اجلزء 4 – موازنة التفاقية التعاونية"

•اجلزء 9 – "امل�ساهمة يف التكاليف"
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النقدية  غري  املوارد  ا�ستخدام  اأي�ساً  باإمكانكم 
واملعدات  التطوعي،  العمل  كوقت  العينية  اأو 
والأبنية التي يتم التربع بها وغري ذلك. لعتبار 
عليكم  التكاليف  يف  م�ساهمة  املوارد  هذه 

توثيق م�سدرها وقيمتها. 

كيف �سي�ساعد هذا برناجمنا؟

تخ�سي�س اأموال اأو موارد عينية للم�ساهمة يف 
يف  املبينة  امل�رشوع  اأهداف  لتحقيق  التكاليف 
خطاب املنحة اأو التفاقية التعاونية �سي�ساعد 

املنظمة على:

• تعزيز فر�س ا�ستدامة الربنامج من خالل اإيجاد 
اآليات وم�سادر متويل اأخرى اآمنة.

• تعزيز م�ستوى التزام ال�رشكاء امل�ستفيدين من 
خمرجات الربنامج.

• بناء ثقة اجلهات املانحة بقدرة منظمتكم على 
م�ساعدة نف�سها بنف�سها.

ما الذي ميكن اعتباره م�ساهمة يف التكاليف؟

لقبول امل�ساهمات يف التكاليف يجب اأن تلبي 

تلك امل�ساهمات املعايري التالية:

• يجب اأن تكون مدرجة يف املوازنة املعتمدة.

اأن يكون من املمكن التحقق منها يف  يجب   •

لدى  يتوفر  اأن  )يجب  املنحة  متلقي  �سجالت 
املنظمات نظام م�سابه لنظام املحا�سبة يوثق 

امل�ساهمة يف التكاليف(؛

لتحقيق  ومنطقية  �رشورية  تكون  اأن  يجب   •

اأهداف امل�رشوع ب�سكل منا�سب وكفوؤ؛

مبادئ  مبوجب  م�سموحة  تكون  اأن  يجب   •

التكاليف املعمول بها لدى احلكومة الأمريكية 
ال�سلع  قيمة  اأو  التكاليف  تكون  اأن  )يجب 

واخلدمات املتربع بها منطقية(؛ 

احلكومة  قبل  تكون م�سددة من  اأن ل  يجب   •

الأمريكية مبوجب منحة اأخرى؛

• يجب اأن ل تكون مدرجة كم�ساهمة يف تكاليف 

"Matching Funds’" الأموال املناظرة
كمرادف  غالباً  امل�سطلح  هذا  ا�ستخدام  يتم 

مل�سطلح امل�ساهمة يف التكاليف وي�ستخدم يف 

احلالت التي يتعني فيها على املتلقي تقدمي مبلغ 

حمدد من م�سادر غري تابعة للحكومة الأمريكية 

للح�سول  ليتاأهل  اآخر  م�رشوع  اإىل  نقدي  كدعم 

�سبيل  على  الأمريكية.  احلكومة  منحة  على 

املثال: اإذا ن�س عر�س املنحة اأن على متلقي املنحة 

مناظرة  كاأموال  املنحة  قيمة  من   %10 تقدمي 

للتاأهل للح�سول على منحة قيمتها مليون دولر 

اأمريكي �سيتعني عليه تقدمي مبلغ 100،000 دولر. 

امل�سادر  عن  املنظمات  تغفل  قد  مالحظة: 
لهم.  املتوفرة  العينية  للم�ساهمات  املحتملة 

اأوقات  احت�ساب  املمكن  من  املثال  �سبيل  على 

عمل املتطوعني التي يتم متابعتها على �سجالت 

م�ساهمة  واعتبارها  عينية  كم�ساهمات  دوام 

هذه  املنظمات  بع�س  ترى  قد  التكاليف.  يف 

باأنها عملية مليئة  الورقية الإ�سافية  املعامالت 

بالأعباء اإل اأن احلكومة الأمريكية غالباً ما تعترب 

املنظمات التي ت�ستغل �ساعات عمل املتطوعني 

املرادفة  القيمة  متابعة  اأن  كما  جذابني.  �رشكاء 

يف  ي�ساهم  عنها  والإبالغ  هذه  العمل  ل�ساعات 

اإظهار قيمة منظمتكم عند �سعيها للح�سول 

على منح.
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اأي برنامج اآخر ممول من احلكومة الأمريكية.

بالرغم من اأن عر�س املنحة قد ل ي�ستمل على 
اأنه مبجرد  اإل  متطلب امل�ساهمة يف التكاليف، 
اأن تخ�س�س منظمتكم مبلغ معني كم�ساهمة 

يف التكاليف فاأنتم ملزمون بتقدميه.

لهذا ال�سبب عليكم تخ�سي�س مبلغ م�ساهمة 
يف التكاليف تعلمون اأنكم قادرون على تاأمينه. 
اإذا تعذر عليكم اللتزام مبتطلب امل�ساهمة يف 
التكاليف قد يعترب �سابط التفاقية ذلك �سبباً 
الأموال  حجب  اأو  املنحة  اتفاقية  لإنهاء  كافياً 
اإذا كانت اتفاقيتكم  عنكم عند نهاية املنحة. 
احلكومة  منكم  تطلب  فقد  انتهت  قد 
الأمريكية رد مبالغ لها بدلً من مبلغ امل�ساهمة 
يف التكاليف الذي مل تقوموا بتقدميه، ولكن اإذا 
جتاوزمت مبلغ امل�ساهمة يف التكاليف املخ�س�س 
مبلغ  قدمتم  لأنكم  الثناء  ف�ستتلقون  لكم 

يفوق املبلغ امللزمني به. 

التكاليف،  يف  امل�ساهمة  اأنواع  على  اأمثلة 

والتقييمات، والتوثيق

• اخلدمات التطوعية

التي  التطوعية  اخلدمات  اعتبار  املمكن  من 
وخرباء  وفنيون  حمرتفون  موظفون  يقدمها 
وعاملون اآخرون يتمتعون اأو ل يتمتعون باملهارات 
كانت  اإذا  التكاليف  يف  م�ساهمة  اأنها  على 
اخلدمة التي يقدمونها ت�سكل جزء ل يتجزاأ من 
الربنامج املعتمد و�رشورية له. يجب اأن تكون اأجور 
املتطوعني مماثلة لالأجور التي تدفعها املنظمة 
اإىل  العمل  نف�س  لقاء  املحلي  العمل  و�سوق 

�سوق العمل.

• اللوازم التي يتم التربع بها

على  بها  التربع  يتم  التي  اللوازم  ت�ستمل  قد 
لوازم  املكتبية،  اللوازم  ال�ستهالكية،  املعدات 
املاء،  )الكهرباء،  اخلدمات  الربجميات،  املختربات، 
ولوازم  ال�سيانة(  خدمات  الكمبيوتر،  �سبكة 
التي  القيمة  تكون  اأن  يجب  العمل.  ور�س 
ال�سخ�سية  للممتلكات  تخ�سي�سها  يتم 
اعتبارها م�ساهمة يف  يتم  التي  ال�ستهالكية 
التكاليف معقولة ويجب اأن ل تتجاوز القيمة 
ال�سوقية للممتلكات يف وقت التربع بها. تعترب 
الفواتري والو�سولت، والق�سائم دليال كافيا على 

القيمة. 

متويل  يف  )امل�ساركة  النقدية  امل�ساهمات   •

امل�رشوع( 

قد ت�ستمل امل�ساهمات النقدية على متويل من 
املانحني  غري التابعني للحكومة الأمريكية مثل 
اأو  الأجنبية،  احلكومات  اأو  الدولية،  املنظمات 
اجلهة  احل�سول على كتاب من  الأفراد. عليكم 
ملانحة تبني بو�سوح املبلغ النقدي الذي مت التربع 

به. 

على  تنطبق  التي  الأنظمة  بع�س  مالحظة: 
مثل  الأمريكية  احلكومة  اأموال  ا�ستخدام 

متطلبات امل�سدر/ املن�ساأ وبند ال�سلع اخلا�سعة 

غري  املوارد  ا�ستعمال  على  تنطبق  ل  لقيود 

واملخ�س�سة  الأمريكية  احلكومة  من  امل�ستمدة 

للم�ساهمة يف التكاليف. على �سبيل املثال: اإذا مت 

التربع ب�سيارة مر�سيد�س - بنز )لي�ست من م�سدر 

تابع للحكومة الأمريكية( ليتم ا�ستخدامها يف 

امل�رشوع من املمكن العرتاف بها كم�ساهمة يف 

ت�رشي  ل  واملن�ساأ  امل�سدر  قواعد  لأن  التكاليف 

على امل�ساهمات يف التكاليف. 
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• املعدات واملباين والأرا�سي املتربع به

على  والأرا�سي  واملباين  املعدات  ت�ستمل  قد 
خ�سم  منح  يتم  التي  اأو  بها  املتربع  املكاتب 
املعارة  اأو  بها  املتربع  واملعدات  تكاليفها  على 
املتربع  املرافق  اأو  للمواقع  املوؤقت  وال�ستخدام 
بها. يجب حتديد قيمة الأرا�سي من قبل خممن 
ر�سمية  منظمة  قبل  من  ومعتمد  م�ستقل 
معتمد(،  عقارات  خممن  املثال  �سبيل  )على 
املعارة  اأو  بها  املتربع  للمعدات  بالن�سبة  اأما 
القيمة  يتجاوز  اأن ل  املرافق فيجب  وا�ستعمال 

ال�سوقية / قيمة الإيجار العادلة لها.

الإبالغ عن امل�ساهمة يف التكاليف

لتثبتوا تلبيتكم ملتطلب امل�ساهمة بالتكاليف 

له  املعادل  املبلغ  اأو   ( املبلغ  ت�سجيل  عليكم 
املايل  التقرير  يف  عينية(  امل�ساهمات  كانت  اإذا 
-SF الفدرايل الف�سلي وذلك با�ستخدام منوذج
425. يجب اأن تتوفر اإمكانية التحقق من هذه 
من خالل �سجالت املنظمة واأن تكون خا�سعة 

للتدقيق.  

املتلقني  قبل  من  التكاليف  يف  امل�ساهمة 
الفرعيني

يجوز لكم مبوجب ت�رشيح من �سابط التفاقية 
ر�سد مبالغ امل�ساهمة يف التكاليف من املتلقيني 
الفرعيني يف امل�رشوع )اإن وجدوا( لتلبية اللتزام 
الفرعيني  املتلقني  على  اأوجبوا  عليكم.  املرتتب 

اتباع نف�س العتبارات املبينة اأعاله. 

نوع امل�ساهمة يف 

التكاليف

الوثائق الداعمةالتقييم

• يجب اأن تكون الأ�سعار متوافقة مع اخلدمات التطوعية

الأ�سعار املدفوعة مقابل عمل مماثل يف 

املنظمة.

• اإذا كانت املهارات الالزمة غري متوفرة 

يف املنظمة متلقية املنحة فيجب اأن 

يتوافق ال�سعر مع الأ�سعار املدفوعة 

لقاء عمل مماثل يف �سوق العمل.

• �سجل دوام موقع يبني عدد �ساعات العمل

• ح�ساب الأجور بناء على الطريقة املتبعة يف حتديد قيمة �ساعات 

العمل.

العمل الذي يوؤديه موظفون 

من منظمة اأخرى ب�سكل 

تطوعي

• �سجل دوام موقع يبني �ساعات العمل.• ال�سعر  املعتاد املدفوع للموظف  

• ح�ساب الأجور بناء على الطريقة املتبعة يف حتديد قيمة �ساعات 

العمل )على �سبيل املثال: اأورمة الدفع(. 

• القيمة ال�سوقية العادلة للوازم وقت اللوازم املتربع بها

التربع بها.

• خطاب عن التربعات املقدمة

• تقييم  للمعدات املتربع بها بناء على دليل املعدات اأو الأ�سعار 

املتوفرة على الإنرتنت، اأو الفواتري اأو العرو�س ال�سعرية املتعلقة 

بنف�س اللوازم. 

ال�سكل 54 – ملخ�ص عن تقييم وتوثيق امل�ساهمات يف التكاليف
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من  منح  على  للح�سول  التاأهل  قواعد   9.7
احلكومة الأمريكية

ا�ستبيان ما قبل تقدمي املنح )راجع البند 2.3.1( 
الأمريكية  احلكومة  به  تقوم  اإجراء  اأول  هو 
على  للح�سول  موؤهلني  كنتم  اإذا  ما  لتحديد 

متويل.

اأهلية احل�سول على متويل لربامج حمددة
قد يكون لكل برنامج منفرد اإر�سادات اإ�سافية 
عر�س  كل  راجعوا  الإعالن.  يف  الأهلية  حول 
منحة عن كثب ملعرفة معايري الأهلية املحددة 

لكل برنامج. 

الأعمال  مبن�ساآت  خا�سة  اأهلية  معايري 
الأمريكية ال�سغرية اأو اململوكة من قبل املراأة 

اأو الأقليات

الوليات  حكومة  ت�ستعمل  احلالت،  بع�س  يف 
اأنواع  املتحدة معايري اختيارية خا�سة لت�سجيع 
حمددة من املنظمات على تقدمي طلبات وزيادة 
ذلك  على  الأمثلة  من  النجاح.  يف  فر�سها 
اإ�سافية ملن�ساآت  التي متنح نقاط  املنح  عرو�س 
املراأة  قبل  من  اململوكة  ال�سغرية  الأعمال 
على  فقط  العادة  يف  هذه  تنطبق  والأقليات. 
اإذا �سعرمت  من�ساآت الأعمال الأمريكية اخلا�سة. 
تتبع  كونها  من  ت�ستفيد  قد  منظمتكم  اأن 
اإحدى تلك الت�سنيفات فاحر�سوا على مراجعة 
�سفة  منظمتكم  ملنح  اخلا�سة  العملية 

معتمدة يف هذا الت�سنيف. 

• خطاب من اجلهة املانحة يوثق املبلغ النقدي الذي مت التربع به • التكاليف التي مت حتملها فعليا.امل�ساهمات النقدية

وا�سم امل�رشوع الذي تلقى الدعم.

• ك�سف بنكي يو�سح تاريخ ا�ستالم متلقي املنحة للمبلغ 

واإنفاقه ويحدد املبلغ.

املعدات امل�ساهم بها، املباين، 

اأو الأرا�سي

• يتم عادة حتديد معدل تناق�س القيمة 

/ ال�ستهالك اأو اأجور ا�ستعمال املعدات 

واملباين )مبا يتوافق مع �سيا�سة املنظمة(

• من املمكن قبول القيمة الكاملة 

للمعدات اأو املوجودات الراأ�سمالية 

الأخرى ور�سوم الإيجار العادلة لالأرا�سي 

�رشط موافقة �سابط التفاقية اأو مدير 

املنح. 

• خطاب يبني ال�سيء الذي مت التربع به.

• �سيا�سة حما�سبية تعك�س ال�سيا�سة التي تتبعها املنظمة 

ب�ساأن التناق�س يف قيمة املوجودات / ال�ستهالك. 

• دليل للمقارنة اأو درا�سة لأ�سعار ال�سوق 

• تقييم م�ستقل لقيمة الأرا�سي

• خطاب من اجلهة املانحة يبني املبلغ الذي مت التربع به اأو ن�سخة • التكاليف التي يتم حتملها فعليا امل�ساركة يف متويل امل�رشوع

من التفاقية اأو العقد.

• ن�سخة من الفاتورة التي مت ت�سديدها من قبل اجلهة املانحة. 

ال�سكل 54 – ملخ�ص عن تقييم وتوثيق امل�ساهمات يف التكاليف

نوع امل�ساهمة يف 

التكاليف

الوثائق الداعمةالتقييم
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9.8 ال�رشاكات

يعترب تكوين ال�رشاكات طريقة ممتازة لزيادة فر�س 
�سلة  لها  التي  املجالت  يف  املتاحة  التمويل 
مبنظمتكم. يف العديد من احلالت تكون مبلغ 
التمويل املتاح كبري جداً بحيث ل ميكن ملنظمة 
واحدة اإدارته مبفردها. اإذا كانت منظمتكم قادرة 
على حتمل اأغلب العمل ولي�س كله فقد يتعني 
عليكم البحث عن متلقني فرعيني للم�ساعدة 
يف املهام الإ�سافية. واإذا كانت منظمتكم غري 
ولكن  العمل  اأغلب  مع  التعاطي  على  قادرة 
امل�رشوع  من  هام  جزء  يف  امل�ساهمة  باإمكانها 
متقدمة  اأكرب  منظمة  على  العثور  فعليكم 
بطلب للح�سول على متويل والعمل كمتلقني 

فرعيني واتخاذ دور املتلقي الفرعي يف طلبها. 

اأنواع ال�رشاكات

هناك طرق متعدد لبناء الفريق. من املمكن اأن 
ي�ستفيد امل�رشوع الذي تقرتحون تطبيقه من اأي 

مزيج من اأنواع ال�رشاكات التالية:

الفرعي  املتلقي   – املنفذ  الفرعي  املتلقي   .1
من  جزء  بتنفيذ  تقوم  منظمة  هو  املنفذ 
الأرجح  على  ولديها  مبا�رش  ب�سكل  الربنامج 

اتفاقية فرعية مع املتلقي الرئي�سي. 

اأو  اأعمال  من�ساأة  هو  املتعاقد   – املتعاقد   .2
منظمة تقدم خدمة معينة اإىل فريق امل�رشوع 
املتلقي  وبني  بينها  مربم  عقد  هناك  ويكون 
قد  املثال،  �سبيل  على  الأرجح.  على  الرئي�سي 
يقدم املتعاقد التدريب اأو ال�ست�سارة حول نظام 

تطوير عملية املراقبة والتقييم. 

امل�ستفيدة  املنظمة   – امل�ستفيدة  املنظمة   .3
هي املنظمة التي قد تكون م�سوؤولة عن التنفيذ 
ولكنها تتوىل على الأرجح دور امل�ستفيد بدلً من 

الرئي�سي  الهدف  يكون  احلالة  هذه  يف  املنفذ. 
تعترب  املنظمة.  تلك  قدرة  بناء  هو  للربنامج 
املنظمات املجتمعية ال�سغرية من الأمثلة على 
هذه املنظمات امل�ستفيدة. يتم عادة ا�ستخدام 
التفاهم مع هذا  اأو مذكرة  الفرعية  التفاقية 

النوع من املنظمات. 

لي�س هناك �سيغة حمددة لتحديد مزيج اأنواع 
فيما  ولكن  لربنامج حمدد،  املنا�سبة  ال�رشاكات 
يلي بع�س الأمور التي يجب اأخذها بعني العتبار:

عليه.  الإ�رشاف  اإىل  فرعي  يحتاج كل متلقي   •

بعدد  ال�رشكاء  عدد  اإجمايل  بح�رش  ترغبون  قد 
ميكنكم اإدارته ب�سكل معقول.

يكون لل�رشاكة الناجحة منظمة قائدة، فمن   •

بالإجماع  قرار  كل  اإىل  التو�سل  يتم  قائد  دون 
وت�ستغرق املوافقة على القرارات اليومية الكثري 
من الوقت. يجب على املنظمة التي تلعب دور 
القائد متكني املتلقيني الفرعيني من امل�ساهمة 
قادرة  تكون  اأن  يجب  ولكن  الكلي  الربنامج  يف 
قيادة  يف  وامل�ساعدة  الإدارية  املهام  اإدارة  على 

عملية �سنع القرار يف الأوقات املنا�سبة.

• يجب اأن تكون عالقة املتلقي الفرعي ت�ساركية. 
يجب اأن يكون املتلقي الرئي�سي ال�رشيك قادر على 
الفرعي  املتلقي  من  املعلومات  على  احل�سول 
املتلقي  على  يجب  املقابل،  يف  معه.  والعمل 
واملتطلبات  النهائية  املواعيد  احرتام  الفرعي 

الأخرى التي يحددها املتلقي الرئي�سي.

•  يجب اأن تتوفر يف كل مناذج ال�رشاكة خطوط ات�سال 
واأداور وم�سوؤوليات وا�سحة وعمليات منتظمة لتبادل 
اخلربات وتخطي التحديات. حتى ال�رشاكات التي يتم 
وذات خربة طويلة  ت�سكيلها مع منظمات قوية 
معر�سة لالنهيار ب�سبب �سوء تفاهم ب�سيط كان 

من املمكن جتنبه من خالل الت�سالت اجليدة.
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التفاقيات الفرعية والعقود الفرعية واملنح 
الفرعية ومذكرات التفاهم

عند اإن�ساء �رشاكة يكون هناك عادة عقد يو�سح 
وتفا�سيل  والتوقعات  العالقة  تلك  الغر�س من 

التمويل و/ اأو اخلدمات الالزمة. 

حاجة  هناك  لي�س  الطلبات،  تقدمي  مرحلة  يف 
هناك  يكون  لن  حيث  التفاهم  مذكرة  اإىل  اإل 
ولكن  بالتمويل،  �سمانات  اللحظة  تلك  حتى 
مبجرد احل�سول على املنحة من املهم اإبرام عقود 
خمتلفة  اأنواع  هناك  اأكرث.  ر�سمية  واتفاقيات 
البنود  يلي  فيما  ولكن  لالتفاقيات  ومتعددة 
املنظمات  بني  املربمة  التفاقيات  يف  ال�سائعة 

غري احلكومية:

هذه  ت�سبه   – الفرعية  التفاقية  اأو  التفاقية   •

الوثيقة اإىل حد كبري التفاقية التعاونية املربمة 
الرئي�سي  واملتلقي  الأمريكية  احلكومة  بني 
املتلقي  برنامج  املتطلبات  تبني  اأن  ويجب 
اإعداد  واآلية  واملوازنة  الزمني  والإطار  الفرعي 

وتقدمي التقارير وغريها من املتطلبات. 

ا�ستخدامها  يتم   – الفرعي  العقد  اأو  العقد   •

عادة ل�رشاء �سلعة اأو خدمة. تبني هذه الوثيقة 
كحد اأدنى ال�سلع اأو اخلدمات املحددة التي يتم 
يتم  التي  اخلدمات  اأو  وال�سلع  وال�سعر  �رشاوؤها 
ذات  اأخرى  بنود  واأي  الدفع  وطريقة  تو�سيلها 
التي  الأمور  العقد على  الرتكيز يف  يتم  �سلة. 
يجب ت�سليمها اأكرث من تركيزها على اآلية عمل 

ال�رشاكة.

• املنحة اأو املنحة الفرعية – يجب اأن حتدد اتفاقية 
املنحة الطريقة التي �سي�ستخدم فيها الأموال 
ب�سوؤون  يتعلق  فيما  عليه  املرتتبة  واللتزامات 
املحا�سبة اأو اإعداد وتقدمي التقارير يف امل�ستقبل.

• مذكرة التفاهم )MOU( – يتم غالباً ا�ستعمال 

الأموال  حتويل  يتم  ل  عندما  التفاهم  مذكرة 
اأو  تبادل �سلع  املتوقع  ب�سكل مبا�رش ولكن من 
اأخرى بني املنظمات. على �سبيل املثال  خدمات 
يقدم  التي  العالقة  التفاهم  مذكرة  تو�سح 
املتلقي الرئي�سي من خاللها التدريب اأو ال�سلع 
الأ�سا�سية اإىل منظمة جمتمعية لتتمكن من 

تنفيذ براجمها. 

9.8.1 البحث عن متلقني فرعيني

يف  الثغرات  ملء  الفرعيني  املتلقني  باإمكان 
املمكن  ومن  وتعزيزها،  تقدمونه   الذي  املقرتح 
فعلي  ب�سكل  التواجد  اإمكانية  لكم  تتيح  اأن 
التي مل تعملوا فيها من قبل.  يف املجتمعات 
فنية  اخلربة يف جمالت  توفري  اأي�ساً  باإمكانهم 
حمدودة.  فيها  مهاراتكم  تكون  قد  معينة 
التنفيذ  يف  الفرعيون  املتلقون  بع�س  ي�ساعد 
اأو باإمكانهم تقدمي امل�ساعدة الفنية والتدريب. 
الفرعيون  املتلقون  اأن يكون  لي�س من ال�رشوري 
املنظمات  حت�رش  ما  غالباً   – �سغرية  منظمات 
الواقع منظمات غري  املحلية يف  غري احلكومية 
الفني  الدعم  لتقدمي  �سخمة  دولية  حكومية 

يف امل�رشوع. 

اأن هناك  املقرتح  اإذا �سعرمت خالل عملية تقدمي 
عليكم  ملوؤها  الفرعي  املتلقي  باإمكان  فجوة 

اأخذ اخليارات التالية بعني العتبار: 

وكانت  مالئمة  منظمة  تعرفون  كنتم  اإذا   •

جتمعكم عالقة بها فعليكم ذكرها يف الطلب، 
فهذا يعترب اأهم خيار خ�سو�سا اإذا كانت لكم 
اأو  ال�سابق  املنظمة يف  ناجحة مع  جتربة عمل 

رغبتم بان تتوىل دور هام يف التنفيذ.
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• اإذا كنتم تعرفون عن منظمة ولكن لي�س لديكم 
جتربة يف العمل معها اأو كنتم غري متاأكدين عن 
قدراتها قوموا بذكرها ك�رشيك حمتمل واذكروا 
باأنكم �ستنتهون من عملية اختيار ال�رشيك بعد 
تقدمي املنحة. هذا �سيمنحكم فر�سة فتح باب 
تقييم  اإجراء  اأو  الفرعية  املنحة  على  املناف�سة 
اإذا  معه.  اتفاقية  اإبرام  قبل  املحتمل  لل�رشيك 
توقيع مذكرة  املف�سل  الأمر كذلك، فمن  كان 
تفاهم مع ال�رشيك املحتمل وتو�سيح العملية 
التي تلي تقدمي املنحة والتي تنوون ا�ستخدامها 

لإمتام اإجراءات املنحة الفرعية. 

كنتم  اأو  كتلك  منظمة  تعرفون  ل  كنتم  اإذا 
الذين  املحتملني  ال�رشكاء  ب�ساأن  متاأكدين  غري 
التقيتم بهم من املف�سل اأن تبينوا يف الطلب 
ثم  لحقاً  الفرعيني  املتلقني  �ستحددون  اأنكم 
لختيار  �ست�ستخدمونها  التي  العملية  بينوا 

املتلقي الفرعي. 

قبل البحث عن املتلقي الفرعي عليكم حتديد 
تلبيتها.  الفرعي  املتلقي  على  التي  املتطلبات 
رمبا حتاج اإىل اأن تكت�سب اخلربة اأو اأن يكون لها 
تواجد يف منطقة جغرافية حمددة اأو يجب اأن 
يف  احلجم  نف�س  من  برنامج  نفذت  قد  تكون 
ح�سب  املعايري  هذه  ترتيب  باإمكانكم  ال�سابق. 
درجة الأهمية لتمكنكم من تقييم املنظمات 
املالئم  منها  اأي  ومعرفة  مو�سوعية  ب�سورة 

لكم. 

متلقني  على  العثور  اإ�سرتاتيجيات  ت�ستمل 
�سبكات  مع  العمل  على  جيدين  فرعيني 
على  اأ�سئلة  وطرح  احلكومية  غري  املنظمات 
املنظمات الأخرى التي عملت معها يف ال�سابق. 

قد ت�ستغرق عملية مقابلة املنظمات ومراجعة 
من  تاأكدوا  ولكن  الوقت  من  الكثري  عملها 
املبا�رشة يف البحث عن املتلقي الفرعي يف اأبكر 

وقت ممكن. 

متويل  على  للح�سول  طلب  تقدمي   9.8.2

كمتلقي فرعي

عن  والبحث  املنح  اإعالنات  متابعة  عليكم 
فيها  امل�ساركة  ميكنكم  التي  التمويل  فر�س 
الفر�سة  على  العثور  مبجرد  فرعيني.  كمتلقني 
التي  املنظمات  على  العثور  عليكم  املالئمة 
منحة  على  للح�سول  طلب  لتقدمي  تخطط 
اأو لديها ال�ستعداد لذلك. ترتكز هذه العملية 
على الت�سبيك. حاولوا حتديد ما اإذا كانت هناك 
منظمات غري حكومية يف موقع جيد للتجاوب 
البلد  يف  منظمة  هناك  يكون  قد  املنحة.  مع 
ات�سلوا  بتو�سعته.  ومهتمة  مماثل  بعمل  تقوم 
يف  تفكر  املنظمة  كانت  اإذا  ما  ملعرفة  باملدير 
تقدمي طلب واأخربوها باأنكم قد تكونوا مالئمني 

للم�ساركة كمتلقني فرعيني. 

من املميزات الإ�سافية الأخرى لطلب احل�سول 
مقدم  اأن  هي  فرعي  كمتلقي  اأموال  على 
الطلب الرئي�سي قد ي�ستخدم اأكرث من م�سدر 
مقدم  منكم  يطلب  قد  املقرتح.  ل�سياغة 
و�سف  كتابة  يف  امل�ساهمة  الرئي�سي  الطلب 
وموازنة اجلزء املتعلق بكم يف الربنامج. ل ترتددوا 
الرئي�سي  الطلب  مقدم  من  الإر�ساد  طلب  يف 

عند حتديد امل�ستهدفني وو�سع املوازنات.

معها  تعملون  التي  القائدة  املنظمة  كانت  اإذا 
غري ناجحة فهذا ل يعني اأنكم فقدمت فر�ستكم 
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يف امل�ساركة يف الربنامج. مبجرد الإعالن عن تقدمي 
فاز  الذي  الطلب  مبقدم  الت�سال  حاولوا  املنحة 
باملنحة و/ اأو احلكومة الأمريكية واأعربوا عن مدى 
رغبتكم يف امل�ساهمة يف الربنامج. من املحتمل اأن 
الفائز باملنحة مل يخرت بعد كل املتلقني الفرعيني 

وقد ي�سمكم اإىل فريقه قبل بداية الربنامج. 

9.9 ملخ�ص ومراجع

تعترب عملية جمع الأموال مهمة �سعبة ولكن 
باإمكانكم تعزيز فر�سكم يف النجاح وال�ستمرار 
يف تقدمي اخلدمة للم�ستفيدين الذين يعتمدون 
على براجمكم عند اعتماد اإ�سرتاتيجية وت�سميم 
برنامج وموازنة مدرو�سة وتكوين �رشاكات قوية.

املراجع

النماذج

 – املوازنة  عن  معلومات   –  424A-SF منوذج   •

الربامج غري الإن�سائية 
 http://apply07.grants.gov/apply/forms/
sample/SF424A-V1.0.pdf

جمع الأموال

للعاملني  : ملتقى   Know How Nonprofit  •

يف جمال املنظمات غري الربحية للتعلم وتبادل 
الدرو�س امل�ستفادة فيما بينهم.

http://www.knowhownonprofit.org/
funding

ا�ستدراج   :  The Community Tool Box  •

امل�ساهمات والدعم العيني 
http://ctb.ku.edu/en/tablecontents/
sub_section_main_1340.htm

Network for Good : معلومات واأدوات جلمع   •

الأموال على الإنرتنت
http://www.fundraising123.org/fundrai - 

ing

"اختيار   Selecting Fundraising Software  •

برامج جمع الأموال" 
http://www.techsoup.org/learningcenter/
software/archives/page9939.cfm






