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الفصل :3
دليل الصحة والخدمات
اإلنسانية في الواليات
ّ
المتحدة

مخيم لألشخاص
أطفال ب ارزيليون يعيشون في ّ
الذين ال ملك لهم.
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هــدف هــذا الدليل
ُيطلَــب مــن المنظّمــات التــي تنــال هبــات مــن حكومــة الواليــات المتحــدة أن تتّبــع أنظمـةً محـ ّـددةً فــي

الحكوميــة المختلفــة تلــك الهبــات .ولــك ّل
خــالل تطبيــق األنشــطة المتعلّقــة بالمنــح .وتمنــح الــوكاالت
ّ
خاصــة بهــا فــي إدارة الهبــات التــي تصدرهــا.
األميركيــة أنظمــة
وكالــة تابعــة للحكومــة
ّ
ّ

ـانية
يهــدف هــذا الدليــل إلــى مســاعدة متلقّــي الهبــة علــى إدارة هبــات و ازرة
الصحــة والخدمــات اإلنسـ ّ
ّ
األميركيــة فتُغطّــي األنظمــة بشــكل عــام األحــكام العامــة والمتطلّبــات الواجــب اســتيفاؤها مــا قبــل منــح
ّ
األميركيــة هبتهــا ومــا بعــد منــح الهبــة وانتهــاء الهبــة .ولهــذه األنظمــة أثــر الدفــق المنهمــر
الحكومــة
ّ

ـانية الفرعييــن.
علــى المتلقّيــن لهبــات و ازرة الصحــة والخدمــات اإلنسـ ّ
الصحــة والخدمــات
وقــد رّكــز هــذا الدليــل علــى األنظمــة األساسـّـية الســارية علــى هبــات و ازرة
ّ

المتطلبــات كلّهــا كمــا
بأنــه ال يغطّــي بشــكل كامــل
ـانية .ويجــدر لفــت انتبــاه مســتخدمي الدليــل ّ
ّ
اإلنسـ ّ

أمــا
وتشــجيعهم علــى اإلشــارة إلــى األنظمــة التــي يرغبــون فــي تفاصيـ َـل
ّ
إضافيــة عنهــا علــى التوالــيّ .

األنظمــة الســارية فتــرد فــي ملحــق هــذا الدليــل.

مــا هــي وظيفــة دليــل الصحــة والخدمــات
ـانية
اإلنسـ ّ
ـانية ويسـلّط
عامـةً علــى األنظمــة الســارية علــى هبــات
الصحــة والخدمــات اإلنسـ ّ
ّ
ُيلقــي الدليــل نظـرةً ّ
ويعتبــر االمتثــال ألنظمــة
ـع للقـراءات
ّ
اإلضافيــةُ .
الضــوء علــى األساســي منهــا كمــا ُيعطــي م ارجـ َ

مهمــا مــن أجــل بنــاء عالقــات عمــل مســتدامة مــع وكاالت الحكومــة األميريكيــة مانحــة
الهبــات ًّ
خاصتهــم.
ـتمر فــي تنفيــذ األنشــطة الـواردة فــي ب ارمــج المســاعدة
ّ
الهبــات للدعــم المسـ ّ

ـانية
مل ّخــص دليــل
الصحــة والخدمــات اإلنسـ ّ
ّ
الصحــة والخدمــات
األميركيــة الســارية علــى هبــات
ُيعطــي هــذا الدليــل فكـرة عــن أهـ ّـم أنظمــة الحكومــة
ّ
ّ

الصحــة والخدمــات
يلخــص المتطلّبــات الرئيســة فــي خــالل فتـرة مــا قبــل منــح هبــة
ـانية .وهــو ّ
ّ
اإلنسـ ّ

ـانية ومــا بعــد منــح الهبــة وبعــد إنهاءهــا .وتغطّــي األنظمــة الســارية هبــات الصحــة والخدمــات
اإلنسـ ّ

ـانية ما يلي:
اإلنسـ ّ

عيــة لمؤسســات
 -45CFR 4 .1المتطلّبــات اإلداريــة
الموحــدة لمنــح الهبــات والهبــات الفر ّ
ّ
بحيــة األخــرى والمنظّمــات التجارّيــة وبعــض
ر
ال
ـر
ـ
ي
غ
ـات
ـ
م
ظ
التعليــم العالــي والمستشــفيات والمن
ّ
ّ
القبليــة.
المحليــة والحكومــات
االتفاقــات مــع الواليــات والحكومــات
الهنديــة ّ
ّ
ّ

بحيــة.
( 2CFR230 .2التعميــم  -)122-Aمبــاد الكلفــة للمنظمــات غيــر الر ّ
ـانية
 .3بيــان سياســة الهبــات الخــاص بالصحــة والخدمــات اإلنسـ ّ
التوجيهيــة للتدقيــق
 .4التعميــم  – 133-Aالخطــوط
ّ
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ـانية
قــد ُيفضــي عــدم االمتثــال لتلــك األنظمــة إلــى عــدم ســماح و ازرة الصحــة والخدمــات اإلنسـ ّ

ممــا قــد يؤثّــر علــى العالقــات مــع
بالتكلفــة أو تعليقهــا و/أو إنهــاء الهبــة الممنوحــة للمنظمــة
ّ
المتلقيــةّ ،
األميركيــة األخــرى المانحــة للهبــات فــي اســتمارات الطلــب المقبلــة او االقت ارحــات
الحكوميــة
الــوكاالت
ّ
ّ
المقبلــة التــي قــد تتقـ ّـدم بهــا المنظمــة المتلقّيــة.

عييــن
يتنبهـوا إلــى األنظمــة التــي تنطبــق عليهــم كمتلقّيــن أو كمتلقّيــن فر ّ
ال بـ ّـد لمســتخدمي الدليــل أن ّ
اإلضافيــة بشــأن األنظمــة فــي المواقــع الخاصــة باألنظمــة ومواقــع
ونشــير إلــى توفّــر القـراءات
ّ

األميركيــة الـواردة فــي نهايــة هــذا الدليــل .وتدخــل المتطلّبــات الخاصــة بالهبــات فــي إشــعار
الحكومــة
ّ

الهبــة الصــادر عــن القســم التشــغيلي.

المبــاد

األساسـ ّـية

التنظيميــة -علــى المتلقّــي أن ينفّــذ أنشــطة مشــاريع تتماشــى
االمتثــال للمتطلّبــات
ّ
في ليسوتو ،يربط أحد السكان
المحليين على ظهر الحمار
أكياس الطعام التي تؤمنها

عيادة بوبيتي Bobete Clinic

من خالل برنامج تغذية لينقلها

الجبلية المحيطة.
إلى المناطق
ّ

النظاميــة كافـةً الســارية علــى هبــات وزارة الصحــة والخدمــات
مــع المتطلّبــات
ّ

األميركيــة.
ـانية
ّ
اإلنسـ ّ

جيــدة للمــوارد
الجيــدة – يفتــرض بالمتلقّــي أن ُيظهــر إدارة ّ
إدارة المــوارد ّ
المتوفّــرة لــه بموجــب الهبــة عندمــا يعمــل علــى تحقيــق أهــداف المشــروع.

اإلنسانية
هيكلية الصحة والخدمات
ّ
ّ

أن الــو ازرة وكالــة مانحــة فدراليــة ،فهــي
ُيديــر مكتــب الوزيــر و ازرة الصحــة والخدمــات اإلنسـ ّ
ـانية .وبمــا ّ

تدعم المنظمة العيادة والمجتمع

فعالــة مقابــل الكلفــة وبمــا يتماشــى مــع المتطلّبــات الســارية.
بمهمتهــا بطريقــة ّ
مســؤولة عــن االضطــالع ّ

واسعة من المشاريع.

ـؤولية  12قسـ ًـما تشــغيليًّا بمــا فــي ذلــك
ـانية تحــت مسـ ّ
وتقــع ب ارمــج هبــات الصحــة والخدمــات اإلنسـ ّ
الصحيــة وخدمــات اإلدارة وم اركــز ضبــط األمـراض والوقايــة منهــا (بيــان سياســة هبــات
المـوارد
ّ

المحيط من خالل مجموعة

التعاونيــة.
ـانية فتأتــي بموجــب الهبــات واالتفاقــات
أمــا أنشــطة
ّ
الصحــة والخدمــات اإلنسـ ّ
ّ
ّ

ـانية -الملحــق .)3
الصحــة والخدمــات اإلنسـ ّ
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اإلنسانية
إطار عمل تنظيمي لوزارة الصحة والخدمات
ّ

متطلّبات ما بعد
من العطاء

متطلّبات ما قبل
من لعطاء
األحكام العامة

متطلّبات ما بعد
انتهاء العطاء

نظــرة عامــة علـ األنظمــة
اإلنسانية
بيان سياسة هبات الصحة والخدمات
ّ

التعاونيــة
يهــدف البيــان إلــى توفيــر الشــروط واألحــكام العامــة للهبــات االستنســابية وهبــات االتفاقــات
ّ

تطبق األنظمة على المستفيدين
ّ
الثانويين كلّهم من
و
ين
األساسي
ّ
ّ
الصحة
منح واتفاقات هبات ّ

اإلنسانية.
والخدمات
ّ

ـغيلية كافــة ضمــن الــو ازرة.
ـانية فــي األقســام التشـ ّ
التــي تمنحهــا و ازرة الصحــة والخدمــات اإلنسـ ّ

ـانية علــى أربعــة أجـزاء وملحــق كمــا يلــي:
يشــتمل بيــان سياســة هبــات الصحــة والخدمــات اإلنسـ ّ
عمليــة منــح الهبــات
الجــزء األولّ :

ـانية
الجــزء الثانــي :الشــروط واألحــكام الخاصــة بهبــات الصحــة والخدمــات اإلنسـ ّ

الجــزء الثالــث :نقــاط اإلتصال

الجــزء الرابــع :القســم التشــغيلي -معلومــات خاصــة والشــروط واألحــكام
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موحدة
إدارية ّ
متطلّبات ّ

ـانية واتفاقــات الهبــات
موحــدة لهبــات الصحــة والخدمــات اإلنسـ ّ
تؤســس هــذه الوثيقــة لمتطلّبــات إدارّيــة ّ
ّ

بحيــة .وتنطبــق المتطلّبــات
الممنوحــة لمؤسســات التعليــم العالــي والمستشــفيات والمنظّمــات غيــر الر ّ
علــى المتلقّيــن والمتلقّيــن الفرعييــن كافــة لهبــات الصحــة والخدمــات واإلنســانية واتفاقاتهــا .وقــد ال
مطلوبــا بشــكل خــاص فــي النظــام
اإلضافيــة إال فــي حــال كان ذلــك
تفــرض الــو ازرة المتطلّبــات
ّ
ً
الفد ارلــي أو فــي األمــر التنفيــذي.

فــي الــ CFR 4 45ســتة فــروع ومالحــق كمــا يلــي:
الفــرع أ :عــام

الفــرع ب :متطلّبــات مــا قبــل منــح العطــاء
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الفــرع ج :متطلّبــات مــا بعــد منــح العطــاء

الفــرع د :متطلّبــات مــا بعــد انتهــاء العطــاء

التجاريــة
الفــرع  :أحــكام خاصــة للهبــات الممنوحــة إلــى المنظمــات
ّ
الفــرع و :النزاعــات

 230 CFR 2التعميم أ  : 122مباد الكلفة

يضــع هــذا التعميــم المبــاد اآليلــة إلــى تحديــد الهبــات والعقــود واالتفاقــات األخــرى مــع المنظمــات

الكليــات والجامعــات التــي يغطّيهــا مكتــب اإلدارة والموازنــة،
بحيــة .وهــي ال تنطبــق علــى ّ
غيــر الر ّ
التعليميــة» التابعــة للدولــة والحكومــات المحلّيــة
التعميــم « ،21-Aمبــاد الكلفــة للمؤسســات
ّ
اليــا والتــي يغطيهــا تعميــم مكتــب اإلدارة والموازنــة
والحكومــات الهنديــة القبليــة المعتــرف بهــا فدر ً
الهنديــة».
القبليــة
« ، 8 -Aمبــاد الكلفــة للواليــات والحكومــات
ّ
المحليــة و ّ
ّ

تتحمــل قســطها مــن الكلفــة مــا عــدا فــي
تهــدف المبــاد إلــى التأ ّكــد مــن ّ
أن الحكومــة الفدراليــة ّ

المجــاالت التــي يحظــر فيهــا القانــون ذلــك أو يمنعــه.

يشــتمل الــ( 230 CFR 2التعميــم أ )122 -علــى ثالثــة مالحــق كمــا يلــي:
الملحــق أ :المبــاد العامــة

الملحــق ب :بنــود الكلفــة المختــارة

الملحــق ج :المنظّمــات غيــر الربحيــة غيــر الخاضعــة لهــذا التعميــم

األحكام العامة

هــدف اإلصــدارات األخــرى وســريانها وتحديداتهــا واألثــر عليهــا

االنحرافات 74 4
اإلنسانية الجزء الثاني
ّ

 45بيان سياسة الهبات الخاص بوزارة الصحة والخدمات

وادارة المكتســبات الــذي قــد يمنــح اســتثناءات لــوكاالت وزارة
مكتــب الهبــات إ
ـانية المانحــة لفئــات مــن الهبــات أو مــن المتلقّيــن
الصحــة والخدمــات اإلنسـ ّ

الخاضعيــن لمتطلّبــات هــذا الجــزء إال فــي حــال كانــت هــذه االســتثناءات ممنوعــة

بموجــب النظام.

تطبــق متطلّبــات أكثــر تقييـ ًـدا علــى فئــة مــن
يمكــن لــوكاالت الهبــات فــي الــوزارة أن ّ
وادارة المكتســبات بالتشــاور مــع
الهبــات أو المتلقّيــن بعــد موافقــة مكتــب الهبــات إ
مكتــب اإلدارة والموازنــة.

تطبــق
ـانية أن ّ
يمكــن وكاالت منــح الهبــات فــي وزارة الصحــة والخدمــات اإلنسـ ّ
وادارة المكتســبات عنــد منــح
متطلّبــات أقـ ّل تقييـ ًـدا مــن دون موافقــة مكتــب الهبــات إ
هبــات صغيــرة (حتّــى  100,000د.أ ).مــا عــدا بالنســبة إلــى المتطلّبــات الــواردة
فــي النظام.

تؤخــذ االنحرافــات بعيــن االعتبــار فــي حــال ســهّلت تسـلّم الخدمــات الشــاملة أو
المجمعــة مــن مصــادر متعـ ّـددة.
المتكاملــة أو الهبــات
ّ

5

عية 74 5
الهبات الفر ّ

HilDa M. Perez for CrS

قــد ال تُمنــح االنحرافــات فــي حــال كانــت تؤثّــر علــى نزاهــة البرنامــج.

اإلنسانية الجزء الثاني
الصحة والخدمات
45
ّ
ّ

تنطبــق المتطلّبــات المتوفّـرة فــي  45CFR 4,5الجــزء ( 4مــا عــدا األقســام  4,12و) 4,22

النظاميــة.
عيــة إال إذا كانــت غيــر متماشــية مــع المتطلّبــات
ّ
علــى الهبــات الفر ّ

متطلّبــات مــا قبــل منـ الهبــة
سياسات ما قبل من الهبة 74 11

45

ال يتـ ّـم اســتخدام الهبــة أو االتفــاق التعاونــي إالّ عندمــا يكــون الهــدف األساســي مــن
المعاملــة تحقيــق غايــة للمصلحــة العامــة للدعــم أو التحفيــز الــذي يــأذن بــه النظــام

الفدرالي.

التنفيذيــة
المهمــة بيــن الوكالــة
التعاونيــةُ ،يتوقّــع المشــاركة
بالنســبة إلــى االتفاقــات
ّ
ّ
ّ

المحليــة أو المتلقيــن اآلخريــن عندمــا ينفّــذون النشــاط المذكــور
والدولــة أو الحكومــة
ّ
فــي االتفاق.

ـتخدم عقـ ٌـد عندمــا يكــون الهــدف الرئيــس اكتســاب عقــار أو شــراء خدمــات
ُيسـ َ

ـانية
لمصلحــة الوكالــة المانحــة للهبــة التابعــة لــوزارة
الصحــة والخدمــات اإلنسـ ّ
ّ

والستخدامها.

لتقــد م با ســتما را ت ا لطلــب بيــا ن سيا ســة ا لهبــة ا لخــا ص
عمليــة ا ّ
ّ
نية ا لجــزء ا أل و ل
نســا
إل
ا
ت
مــا
لخد
وا
ــة
لصح
ا
رة
زا
بــو
ّ
ّ
أنوا االستمارات وكتب إعالن النوايا

المرحلون إلى
يصل المهاجرون
ّ
هندوراس ،إلى منطقة الترحيل،

حيث يحصل المهاجرون اآلتون

من الواليات المتحدة على

خدمات عديدة ،من بينها النقل

والتواصل مع أسرهم والعناية

الصحية ،وأشكال أخرى من
ّ
الدعم.

ات متعـ ّـد ٍ
نظــام فتــرة المشــاريع يمكــن الموافقــة علــى مشــروع لســنو ٍ
دة يتـ ّـم تمويلــه علــى أســاس

يؤمــن هــذا النظــام للمتلقّــي تعليمــات بشــأن ّنيــة القســم
ـنوي يعــرف باســم «فتـرات الميز ّ
ـي سـ ّ
انيــة»ّ .
تراكمـ ّ

أن
ـي فــي خــالل فتـرة المشــروع الحائــز علــى الموافقــة طالمــا ّ
التشــغيلي باللجــوء إلــى تمويــل غيــر تنافسـ ّ
مقدمــة واألمـوال متوفّـرة وبعــض المعاييــر ُمحتــرم.
المعلومــات المطلوبــة ّ
ـانية أنـواع االســتمارات والطلبــات للتمويــل بموجــب نظــام فتـرة
تســتخدم و ازرة الصحــة والخدمــات اإلنسـ ّ
المشروع:

بد
حاليا الدعم وال ّ
 .1اســتمارة طلب جديد :هي طلب مســاعدة ّ
مالية لمشــروع أو نشــاط ال يتلقّى ً
أن يدخــل منافســة مــن أجــل الحصــول علــى الدعــم المطلــوب إال إذا تبـ ّـرر ّأنهــا اســتمارة طلــب

أحاديــة المصدر.
ّ
 .2اســتمارة طلب االســتمرار بالتناف

طلب تمويل من أجل تجديد فترة مشــروع أشــرفت

إضافيــة أو أكثــر (مسـ ّـماة «قطعــة تنافسـّـية») .يسـ ّـمى هــذا النــوع مــن
ماليــة
ّ
علــى االنتهــاء لفتـرة ّ

االســتمارات فــي بعــض األحيــان «تجديـ ًـدا» .ال بـ ّـد لهــذا النــوع مــن االســتمارات أن يتنافــس مــن
أجــل الحصــول علــى الدعــم علــى غـرار تنافــس االســتمارات الجديــدة.

ماليــة جاريــة مــن أجل توســيع
 .3إســتمارة طلــب التمويــل اإلضافــي طلــب لزيــادة الدعــم فــي فتـرة ّ

نطــاق المشــروع أو البرنامــج الحائــز علــى الموافقــة أو لتلبيــة زيــادة غيــر متوقّعــة فــي التكاليــف.

الماليــة
انيــة لمــا تبقّــى مــن فتـرة المشــروع وللفتـرة
ّ
قــد ُيحـ ّـدد الطلــب التغييـرات المطلوبــة فــي الميز ّ

6

ـر
ـيعا للبرنامــج (تغييـ ًا
أمــا اســتمارات طلــب التمويــل اإلضافــي التــي تطلــب توسـ ً
الجاريــة منــهّ .
موضوعيــة ويطلــب منهــا عامــة أن تتنافــس للحصــول
فــي النطــاق) فــال بـ ّـد أن تخضــع لمراجعــة
ّ
علــى الدعــم .مــن جهــة أخــرى ،يمكــن منــح طلبــات الدعــم اإلداري اإلضافــي مــن دون مراجعــة

موضوعيــة أو أي تنافــس يذكــر.
ّ
عدلهــا الطالــب علــى أثــر
ـد
ـ
ق
ـة
ـ
ل
ممو
ـر
ـ
ي
غ
ة
ر
ـتما
ـ
س
ا
ـة
ـ
ل
المعد
ـة
ـ
اجع
ر
الم
ـب
ـ
الطل
 .4اســتمارة
ّ
ّ
ّ
الموضوعيــة وأعــاد تقديمهــا لتخضــع لــدورة المراجعــة التاليــة.
المراجعــة
ّ

 .5اســتمارة طلب االســتمرار غير التنافســي هي طلب تمويل ،بغض النظر إذا سـ ّـمى القســم
ًّ
مرحليــا عــن التقـ ّـدم أو تقريــر أداء مــن أجــل تأميــن التمويــل
ـر
التشــغيلي الطلــب اســتمارة أو تقريـ ًا
فــي الفتـرة الماليــة الثانيــة أو التاليــة ضمــن قطعــة تنافسـّـية حائـزة علــى الموافقــة .ال تتنافــس
اســتمارات االســتمرار غير التنافســي مع االســتمارات األخرى بغية الحصول على دعم.

ـانية األفرقــاء إلــى
تدعــو إعالنــات فتــح فــرص التمويــل الصــادرة عــن و ازرة
الصحــة والخدمــات اإلنسـ ّ
ّ
تقديــم االســتمارات الكاملــة فــي البدايــة.

اإلنسانية
المالية من وزارة الصحة والخدمات
استمارات طلب المساعدة
ّ
ّ
اإلنسانية
الصحة والخدمات
 45بيان سياسة الهبات الخاص بوزارة
74 12
ّ
ّ
الجزء األول المستند 2
المعياريــة
تســتخدم وكاالت منــح الهبــات التابعــة للــوزارة سلســلة االســتمارات
ّ

الخاصــة بهــا عنــد اإلمــكان.
أدبيــات البرامــج
 )424-SF(، 424باإلضافــة إلــى ّ
ّ

تعمــد وكاالت منــح الهبــات التابعــة للــوزارة التــي ال تســتخدم  424-SFإلــى وضــع
إشــارة على االســتمارة التي يعتمدونها لشــرح ما إذا كانت االســتمارة خاضعةً
لمراجعــة الدولــة بموجــب األمــر التنفيــذي رقــم .123 2

ال ينطبــق هــذا القســم علــى المتلقّيــن الفرعييــن.

الصحة
 45بيان سياسة الهبات الخاص بوزارة
الحظر والتعليق 74 13
ّ
اإلنسانية الجزء األول
والخدمات
ّ
عيــة والعقــود مــع بعــض األطـراف الذيــن يكونــون
ُيمنــع المتلقّــي مــن المشــاركة فــي الهبــات الفر ّ

اليــة أو أنشــطتها أو معلّقيــن عنهــا أو مســتبعدين
محظوريــن عــن المشــاركة فــي ب ارمــج المســاعدة الفدر ّ
عنهــا أو غيــر قابليــن للتقــدم بطلبهــا.

شروط الهبات الخاصة 74 14
اإلنسانية الجزء األول
والخدمات
ّ

الصحة
 45بيان سياسة الهبات الخاص بوزارة
ّ

ظــروف يمكــن فــي ظلّهــا وكاالت منــح الهبــات التابعــة للــوزارة أن تفــرض

ـض
متطلّبــات إضافيــة علــى المتقــدم بالطلــب أو المتلقّــي بحســب الحاجــة وبغـ ّ
النظــر عــن القســم  ، 4,4بمــا فــي ذلــك األوضــاع التــي يكــون فيهــا المتقـ ّـدم
بالطلــب:
ٍ
ماض سيء األداء
ذا

ماليا
غير
مستقر ً
ّ
يلبي المعايير المذكورة في هذا الجزء
ذا نظام إداري ال ّ

7

لم يمتثل لألحكام والشروط الخاصة بهبات سابقة

غير مسؤول في مجاالت مختلفة

إضافيــة ال بـ ّـد مــن نقلهــا إلــى المتلقّــي خطًّيــا.
متطلّبــات
ّ
ترفــع وكالــة منــح الهبــات التابعــة للــوزارة بســرعة أي متطلّبــات إضافيــة فــور
تصحيــح الشــروط وتلبيتهــا.

الخاص بوزارة
 17 .45بيان سياسة الهبات
الشهادات وبيانات الوقائع 74
ّ
اإلنسانية الجزء الثاني
الصحة والخدمات
ّ
ّ
ـنوية لوكالــة منــح الهبــات
أيضــا تقديــم شــهادات وبيانــات وقائــع سـ ّ
علــى المتلقّــي ً
ـتمرة مــع وكالــة منــح
التابعــة للــوزارة فــي حــال كان لديهــا عالقــات قائمــة ومسـ ّ
الهبــات التابعــة للــوزارة

يجــب أن تكــون الشــهادات وبيانــات الوقائــع موقّعــة مــن مســؤول مخـ ّـول يؤكــد
امتثــال المتلقّــي للمتطلّبــات ذات الصلــة.

8

متطلّبــات مــا بعــد الهبــة

المالية وادارة البرامج
اإلدارة
ّ

ٍ
تسمح اإلدارة المالية إوادراة البرامج بتطبي ٍ
سلس ألنشطة المشروع .وهي تشتمل على وضع
ق
المالية وطرق الدفع والقواعد اآليلة إلى تلبية متطلّبات مشاطرة الكلفة
المعايير ألنظمة اإلدارة
ّ

انية والتدقيق وتحديد التكاليف
ومقابلتها والمحاسبة لمداخيل البرنامج والموافقة على مراجعة الميز ّ
المسموحة وتحديد توافر األموال.

 21 .45بيان سياسة الهبات الخاص بوزارة
المالية 74
معايير أنظمة اإلدارة
ّ
اإلنسانية الجزء الثاني
الصحة والخدمات
ّ
ّ

المالية إوادارة
تسمح اإلدارة
ّ
البرامج بتطبيق سلس لنشاطات
المشاريع.

تؤمن التالي:
ال ّ
بد أن تنقل األنظمة التاري المالي لألداء وأن ّ
الماليــة لــك ّل مــن المشــاريع
اإلفصــاح الدقيــق والجــاري والكامــل عــن النتائــج
ّ
ـانية
والبرامــج التــي ترعاهــا وزارة
الصحــة والخدمــات اإلنسـ ّ
ّ

ســجالّت تحـ ّـدد بشــكل دقيــق مصــادر التمويــل واســتمارات الطلــب لألنشــطة التــي
ـانية
ترعاهــا وزارة الصحــة والخدمــات اإلنسـ ّ

الســيطرة الفاعلــة علــى األمــوال واألمــالك واألصــول األخــرى والمســاءلة بشــأنها
مقارنــة المصروفــات مــع المبالــغ الــواردة فــي الموازنــة لــكل هبــة
الخطيــة للتقليــل مــن الوقــت الفاصــل بيــن تحويــل المــال مــن خزينــة
اإلجــراءات
ّ
واصــدار المتلقّــي ألهــداف البرنامــج
الدولــة
(األميركيــة) إلــى المتلقّــي إ
ّ

صــة بالطريقــة
منطقيــة
الخطيــة لتحديــد مــا إذا كانــت التكاليــف
اإلجــراءات
ّ
ّ
ومخص ّ
ّ
الفدراليــة الســارية
المناســبة ومســموح بهــا بموجــب أحــكام مبــاد التكاليــف
ّ
وشــروط الهبــة وأحكامهــا.

ـابية التــي تدعمهــا وثائــق مــن
ســجالّت المحاســبة ،بمــا فــي ذلــك الســجالّت الحسـ ّ
المصدر
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طرق الدفع
اإلنسانية الجزء األول
ّ

يفترض بطرق الدفع أن تقلّل من الوقت بين تحويل األموال من الخزينة األميركية إواصدار المتلقّين
للشيكات أو المبالغ بطرق أخرىُ .يدفع للمتلقّين مسبقًا بشرط أن يبقوا على استعدادهم وأن يظهروا
الخطية التي تقلّل من الوقت بين التحويل وأنظمة صرف
رغبتهم في المحافظة على اإلجراءات
ّ
األموال واإلدارة المالية التي تستوفي معايير ضبط األموال والمساءلة .أما التسديد فهو الطريقة

المفضلة عندما ال ُيمكن استيفاء المتطلّبات السابقة الذكر .وفي حال لم يستوف المتلقّي متطلّبات
ّ
مؤهال للسداد بسبب النقص في صافي رأس المال عندئذ يمكن لو ازرة
يكن
ولم
المسبق
الدفع
ً

تؤمن النقد على أساس صافي رأس المال.
ّ
الصحة والخدمات اإلنسانية أن ّ

تكون السلف النقدية للمنظّمة المتلقّية محدودة بالحد األدنى المطلوب وتكون مؤقّتة بما يتناسب مع
فور من المنظّمة المتلقّية حتى تتم ّكن من تحقيق الهدف من البرنامج أو المشروع
النقد المطلوب ًا

9

النقدية المتوقّعة مسبقًا
يتم تجميع السلف لتغطية الحاجات
ّ
الحائز على الموافقة .وعند اإلمكانّ ،
للهبات كافةً التي تمنحها الوكاالت المانحة التابعة للو ازرة إلى المتلقّين.
ال تحجب الوكالة المانحة للهبات التابعة للو ازرة أي مدفوعات مقابل أي رسوم أو أتعاب مناسبة

يتكبدها المتلقّي في أي مرحلة من مراحل فترة المشروع إال في ظ ّل الظروف التالية:
ّ
عــدم امتثــال المتلقّــي ألهــداف المشــروع أو شــروط الهبــة وأحكامهــا أو متطلّبــات
رفــع التقاريــر الخاصــة بالوكالــة المانحــة للهبــة والتابعــة للــوزارة.

تخلّــف المتلقّــي أو المتلقّــي الفرعــي عــن ســداد ديــن للواليــات المتحــدة.
ما عدا في الظروف التي يكون فيها المتلقّي متخلفًّا عن السداد كما هو مذكور آنفًا ،لن تطلب
تحدد
و ازرة الصحة والخدمات
اإلنسانية حسابات إيداع منفصلة لألموال التي تُمنح للمتلقّي أو ّ
ّ

قادر على
أهلية إليداع األموال الممنوحة للمتلقّي .ومع ذلك ،على المستفيد أن يكون ًا
متطلّبات ّ
الخضوع للمساءلة لجهة استالم األموال وااللتزامات المرتبطة بها واإلنفاق منها.
ممكنا .ويفترض بالمتلقّي
الية في حسابات مضمونة متى كان ذلك
ً
تودع السلف من األموال الفدر ّ
أيضا أن يبقي السلف من األموال الفدرالية في حسابات بفائدة إال في حال انطباق شرط أو أكثر
ً

من الشروط التالية:

الســنة الواحــدة
ينــال المســتفيد أقــل مــن  120,000مــن الهبــات
ّ
الفدراليــة فــي ّ

دوالرا
ـدر فائــدة فائضــة أكثــر مــن 250
ال يتوقّــع مــن أفضــل حســاب بفائــدة أن يـ ّ
ً
أميريكيــا فــي الســنة علــى أرصــدة األمــوال الفدراليــة
ً
مرتفعــا إلــى حـ ّـد ّأنــه لــن
ـون
ـ
ك
ي
ـى
ـ
ن
األد
ـد
ـ
ح
بال
ا
ـد
ـ
ي
رص
أو
ا
ط
ـ
متوس
ـودع
ـ
م
ال
يطلــب
ّ ً
ّ
ً
ً
الفدراليــة
الفدراليــة وغيــر
يكــون ذي جــدوى ضمــن مــوارد النقــد
ّ
ّ

مشاطرة الكلفة أو مقابلتها  74 23 CFR 45بيان سياسة الهبات الخاص بوزارة
اإلنسانية الجزء الثاني
الصحة والخدمات
ّ
ّ

بدال من اآلخر .ويعني مصطلح
غالبا ما ُيستخدم مصطلحا «مشاطرة الكلفة» و»المقابلة» الواحد ً
ً
محددة
أو
ثابتة
ة
الي
ر
الفد
غير
المشاركة
من
النسبة
أكانت
ظام،
الن
في
دة
محد
ة
مئوي
نسبة
«المقابلة»
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

مؤهال للحصول على
بالحد األدنى وهي نسبة يفترض بالمتلقّي المساهمة فيها من أجل أن يكون
ً
ّ
التمويل الفدرالي .أما «مشاطرة الكلفة» فتعني الحالة التي يكون فيها المتلقّي يشارك في كلفة

النظامية المطلوبة.
مشروع غير المشاركة
ّ

تشمل معايير مشاطرة الكلفة ومقابلتها ما يلي:
أن تكــون مفتوحــة للتحقّــق منهــا فــي ســجالت المتلقّــي
فدراليــا
أال تكــون داخلــة كمســاهمات ألي مشــروع أو برنامــج آخــر مدعــوم
ّ
ً
وفعــال ألهــداف المشــروع أو
ـب
ـ
س
منا
ـق
ـ
ي
لتحق
ـا
ـ
ومنطقي
ـا
ـ
ضروري
ـون
ـ
ك
ي
أن
ً
ً
ّ
البرنامــج

ـوال ضمــن مبــاد الكلفــة النافــذة
أن يكــون مقبـ ً
الفدراليــة بموجــب هبــة أخــرى إال فــي الحــاالت
ال يفتــرض أن تدفعــه الحكومــة
ّ
التــي تســمح بهــا األنظمــة الفدراليــة الســتخدامها فــي مشــاطرة الكلفــة ومقابلتهــا

الميزانيــة الحائــزة علــى الموافقــة
ـص عليهــا
ّ
يفتــرض أن تنـ ّ
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يجــب أن تتماشــى مــع األحــكام األخــرى التابعــة لــ 4 CFR 45المطلوبــة
بالنظــام

دخــل البرنامــج  74 24 CFR 45بيــان سياســة الهبــات الخــاص بــوزارة الصحــة
ـانية الجــزء الثاني
والخدمــات اإلنسـ ّ

يعني دخل البرنامج إجمالي الدخل الذي اكتسبه المتلقّي أو المتلقّي الفرعي أو المتعاقد بموجب
أما دخل البرنامج
هبة .يتولّد الدخل بشكل مباشر من األنشطة التي تدعمها الهبة أو نتيجة لهاّ .

الذي يتأتّى في خالل فترة المشروع فيبقى مع المتلقّي .يمكن استخدام الدخل بالتماشي مع شروط
الهبة وأحكامها بطريقة أو بأخرى على الشكل التالي:
 .1إضافتــه إلــى األمـوال المعقــودة للمشــروع أو البرنامــج واســتخدامها ألهــداف المشــاريع والب ارمــج

األخــرى الممكنــة الحقًا
اليــة مــن المشــروع أو البرنامــج
 .2اســتخدامها لتمويــل
الحصــة غيــر الفدر ّ
ّ

 .3حســمها مــن إجمالــي كلفــة المشــروع أو البرنامــج المســموح بهــا والتــي تركــن إليهــا الحصــة
في إطار مبادرة كاسافا

Great Lakes Cassava

 Initiativeبقيادة المنظمة،

الميدانيون
يستخدم الوكالء
ّ

نماذج تعتمد على الحاسوب

اليــة مــن الكلفــة
الفدر ّ

بالتصرف بدخل البرنامج كما هو مذكور في
عندما تأذن الوكالة المانحة للهبة التابعة للو ازرة
ّ
الخيار  1أو الخيار  2أعاله ،يمكن استخدام دخل البرنامج الفائض عن الحدود الموضوعة بحسب

تحدد الوكالة المانحة للهبة الشروط واألحكام لجهة استخدام دخل
الخيار  3أعاله .في حال لم ّ
البرنامج ،ينطبق الخيار  3عندئذ مباشرةً على المشاريع والبرامج كافة ما عدا البحوث.

(تطورت بمساعدة جامعة كورن ّل
ّ
 )Cornell Universityلتسهيل

تنص الشروط واألحكام على خالف ذلك ،ال يكون للمتلقّي أي موجبات حيال
وفي حال لم ّ
اإلنسانية في ما يتعلق بدخل البرنامج الذي يكتسبه من رسوم الترخيص
الصحة والخدمات
و ازرة
ّ
ّ

الحوارات المبنية على معرفتهم

والعالمات التجارّية واالختراعات القائمة بموجب الهبة.

ي الحقول للمزارعين وتكييف
رّ
واهتماماتهم.

واإلتاوات للمواد الخاضعة لحقوق النشر وبراءات االختراع وطلب الحصول على براءات االختراع
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مراجعة مخطط الموازنة والبرنامج
اإلنسانية الجزء الثاني
بوزارة الصحة والخدمات
ّ

الية
الية أو على
الحصة الفدر ّ
الية وغير الفدر ّ
إما على قيمة الحصص الفدر ّ
ّ
قد تشتمل الموازنات ّ
اإلنسانية.
الصحة والخدمات
وحسب ،وهذا وقف على متطلّبات وكالة منح الهبات التابعة لو ازرة
ّ
ّ
مناسباُ .يطلب من
يجب أن تكون مرتبطة باألداء ألهداف تقييم البرنامج عندما يكون ذلك
ً

المستفيدين أن يرفعوا التقارير بشأن االنحرافات عن خطط الموازنة والبرنامج وأن يطلبوا موافقات
مسبقة لمراجعات خطّة الموازنة والبرنامج .قد ال تفرض الوكاالت المانحة للهبات التابعة لو ازرة
حد ٍ
دة.
الصحة والخدمات
اإلنسانية أي متطلّبات موافقة مسبقة لمو ٍاد ُم ّ
ّ

يمكن أن تشتمل األوضاع التي تتطلّب من المتلقّي أن ينال موافقات مسبقة من وكالة منح الهبات
التابعة للو ازرة على التالي:
 .1تغييــر فــي حجــم المشــروع أو البرنامــج أو فــي هدفــه

المحدديــن فــي اســتمارة الطلــب أو وثيقــة الهبــة
 .2تغييــر فــي األشــخاص األساســيين
ّ
 .3غيــاب الموظّفيــن األساسـّـيين الموافــق عليهــم فــي المشــروع ألكثــر مــن ثالثــة أشــهر أو تخفيــض
يخصصونــه للمشــروع
بنســبة  25مــن الوقــت الــذي
ّ

 .4الحاجــة إلــى المزيــد مــن التمويــل الفد ارلــي
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 .5دمــج التكاليــف التــي تتطلّــب موافقــة مســبقة بمــا يتماشــى مــع تعاميــم مكتــب اإلدارة والموازنــة،
عــدا إذا تنازلــت وكالــة منــح الهبــات عــن األمــر

للمتدربيــن) إلــى فئــات أخــرى
لمخصصــات التدريــب (الدفــع المباشــر
 .6تحويــل األمـوال المحـ ّـددة
ّ
ّ
مــن النفقات

ـأي عمــل بموجــب هبــة إال إذا كانــت الوكالــة المانحــة للهبــة
 .تحويــل أي عمــل أو التعاقــد للقيــام بـ ّ
أعطــت الموافقة

 .8إدخــال تكاليــف البحــوث الخاصــة برعايــة المرضــى فــي الهبــات مــن أجــل البحــوث الممنوحــة
ألداء عمــل بحثــي

مخولة أن تختار ،إذا ما شاءت
ما عدا في الحالتَين  1و 4أعاله ،تكون الوكالة المانحة للهبة ّ
الخطية المسبقة المرتبطة بالكلفة واإلدارّية المطلوبة في هذا الجزء وفي
التنازل عن الموافقات
ّ
ملحقاته.

اإلضافية بحسب حاجات المتلقّين وطلباتهم .ال تكون الموافقات الممنوحة
يمكن منح التنازالت
ّ
المختصين في
تماشيا مع أحكام هذا القسم صالحة إال إذا كانت مكتوبة وموقّعة من المسؤولين
ً
ّ
اإلنسانية.
الخدمات
و
ة
الصح
و ازرة
ّ
ّ

الصحة
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متطلّباات التدقيق
ّ
اإلنسانية الجزء الثاني
والخدمات
ّ

الداخلية
يتم للتحقّق ما إذا كانت الحسابات
التدقيق هو المراجعة
ّ
ّ
التلقائية أو التقييم التلقائي الذي ّ
منطقية لما يلي:
تؤمن ضمانة
ّ
وأنظمة الضبط األخرى ّ
أن
ّ
أن
ّ

الماليــة جاريــة بالشــكل المناســب
العملي ــات
ّ
ّ
الماليــة تتـ ّـم فــي الوقــت المناســب وهــي عادلــة ودقيقــة
ـر
ـ
ي
التقار
ّ

أن الهيئــة العاملــة امتثلــت للقوانيــن المرعيــة اإلجــراء واألنظمــة وشــروط الهبــة
وأحكامهــا

أن
ّ
أن
ّ

اقتصاديــة وفعالــة
المــوارد مــدارة ومســتخدمة بطريقــة
ّ
فعليــة
النتائــج واألهــداف المرجـ ّـوة تتحقّــق بطريقــة ّ

عيون خاضعين لمتطلّبات التدقيق
الية) والمتلقّون الفر ّ
يكون المتلقّون (من غير المؤسسات الفدر ّ
مطبقة في 4,26 CFR 45
الواردة في تعميم مكتب اإلدارة والموازنة  133-Aكما هي ّ

أو متطلّبات التدقيق المنصوص عليها في ( 4,26 CFR 45د) وفي بيان سياسة الهبات
اإلنسانية (ألنواع المنظّمات التي ال ينطبق عليها التعميم
الصحة والخدمات
الخاص بو ازرة
ّ
ّ

بحية (بما في ذلك
مباشرة  .)133-Aوبشكل عام ،يتطلّب التعميم  133-Aمن المنظّمة غير الر ّ
الية
مؤسسات التعليم العالي) التي تنفق  500,00د.أ .أو أكثر في السنة بموجب الهبات الفدر ّ
ّ

بد للتدقيق أن يتطابق مع
التعاونية و/أو عقود المشتريات أن تخضع لتدقيق
واالتفاقات
سنوي .وال ّ
ّ
ّ
المحددة في معايير التدقيق الحكومي المقبولة بشكل عام.
المعايير
ّ
بحية فيطلب منها أن تخضع لتدقيق غير فدرالي في حال كانت ،وفي خالل
أما المنظمات الر ّ
ّ
سنواتها المالية ،قد أنفقت ما مجموعه  500,000دوالر أميركي أو أكثر بموجب هبة أو أكثر

عي.
كمتلق مباشر و/أو
ّ
ّ
كمتلق فر ّ
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المحددة
بحية
ّ
يخضع المتلقّون األجانب إلى متطلّبات التدقيق نفسها التي تخضع لها المنظّمات الر ّ
في ( 4,26 CFR 45د).

اإلنسانية الجزء
الصحة والخدمات
 74 27 45وزارة
التكاليف المسمو بها
ّ
ّ
 2الملحــق ب
الثانــي 230

اليــة التــي تنطبــق علــى تحديــد التّكاليــف المســموح
لــك ّل نــوع مــن المتلقّيــن مجموعــة مــن المبــاد الفدر ّ

بهــا .ويتحـ ّـدد مــدى الســماح بالتّكاليــف بمــا يتماشــى مــع مبــاد الكلفــة الســارية للتطبيــق علــى الهيئــة

تتكبــد التكاليــف.
التــي ّ

 74 28 45بيــان سياســة الهبــات الخاصــة بوزارة الصحة
فتــرة توفّــر األمـوال
ـانية الجزء األول
والخدمات اإلنسـ ّ

يحمــل الهبــة التكاليــف المســموح بهــا وحســب
عندمــا تكــون فتـرة التمويــل محـ ّـددة ،يمكــن للمتلقّــي أن ّ

يتكبدهــا فــي خــالل فتـرة التمويــل وأي تكاليــف أخــرى ســابقة
والتــي تكــون ناتجــة عــن الموجبــات التــي ّ
للهبــة تســمح بهــا وكالــة منــح الهبــات التابعــة للــو ازرة.

لكل نوع من المستفيدين مجموعة

تطبق عند
معينة ّ
الية ّ
مباد فدر ّ

تحديد الكلفة المسموح بها.

الملكية
معاييــر
ّ

الملكيــة التــي تؤثّثهــا الــو ازرة والتصـ ّـرف بهــا
الموحــدة التــي ترعــى إدارة
الملكيــة المعاييــر
تحـ ّـدد معاييــر
ّ
ّ
ّ
أو تلــك التــي تكــون تكاليفهــا واقعــة مباشـرة علــى عاتــق مشــروع تدعمــه هبــة مــن الــو ازرة.

الصحة
 74 31 45بيــان سياســة الهبــات الخاصــة بــوزارة
ت طيــة التأميــن
ّ
ـانية الجزء الثاني
والخدمــات اإلنسـ ّ

يؤمنـوا تغطيــة التأميــن المقابلــة للملكيــة العقاريــة والمعــدات المكتســبة
كحـ ّـد أدنــى ،علــى المتلقّيــن أن ّ
بأمـوال الــو ازرة كمــا هــي الحــال بالنســبة إلــى مكليــة المتلقّــي األخــرى.

الصحة
 45بيــان سياســة الهبــات الخاصــة بوزارة
العقاريــة 74 32
الملكيــة
ّ
ّ
ّ
ـانية الجزء الثاني
ـ
اإلنس
ـات
ـ
الخدم
و
ّ

يفــرض الســند العقــاري (المحـ ّـدد لعقــار والــذي يشــمل التحســينات الحاصلــة علــى األرض والمنشــآت
عليهــا ،باســتثناء األدوات المنقولــة والمعـ ّـدات) علــى المتلقّــي الخاضــع للشــرط أن يســتخدم المتلقّــي
العقــار لغايــة المشــروع الموافــق عليهــا طالمــا تدعــو الحاجــة وأال يثقــل العقــار بــأي عــبء مــن دون
موافقــة وكالــة منــح الهبــة التابعــة للــو ازرة.

يحصــل المتلقّــي علــى الموافقــة الخطّّيــة مــن وكالــة منــح الهبــات التابعــة للــو ازرة الســتخدام العقــار

اليــة عندمــا يعتبــر المتلقّــي ّأنــه لــم يعــد يحتــاج العقــار لغايــات
يع أخــرى تحظــى برعايــة فدر ّ
فــي مشــار َ

محدودا بالمشــاريع التي تحظى برعاية
ـي .يكون اســتخدام العقار لمشــاريع أخرى
ً
المشــروع األساسـ ّ
اليــة .عندمــا تنتفــي الحاجــة إلــى العقــار لغايــات المشــروع يطلــب المتلقّــي الحصــول علــى تعليمــات
فدر ّ
التصـ ّـرف بالعقــار مــن وكالــة منــح الهبــات التابعــة للــو ازرة أو مــن خلفهــا.

المعفيــة 74 33 45
العقــارات المملوكــة فدراليــا والعقــارات
ّ
ـانية الجزء الثاني
ـ
اإلنس
الصحــة والخدمــات
الخاصــة بــوزارة
ّ
ّ
ّ
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ـنويا إلــى وكالــة
اليــا فــي عهــدة الحكومــة الفدر ّ
اليــة .ويرفــع المتلقّــون سـ ً
يبقــى ســند العقــار المملــوك فدر ً

اليــا التــي هــي تحــت رعايتهــم .وعنــد اكتمــال
منــح الهبــات التابعــة للــو ازرة جــردة بالعقــارات المملوكــة فدر ً

الهبــة أو عندمــا ال يعــود المتلقّــي بحاجــة إلــى العقــار ،يخطــر المتلقّــي الوكالــة المانحــة للهبــة التابعــة
للــو ازرة مــن أجــل أن تتم ّكــن مــن اســتخدامه الحقًــا.

المعـ ّـدات 74 34 45
ـانية الجزء الثاني
اإلنسـ ّ

بيــان سياســة الهبــات الخاصــة بــوزارة الصحة والخدمات

ـانية معــه
ـي ألمـوال و ازرة الصحــة والخدمــات اإلنسـ ّ
يكــون ســند ّ
ملكيــة المعــدات التــي يكتســبها المتلقـ ّ

ماديــة غيــر قابلــة لإلنفــاق يتـ ّـم تحميلهــا للهبــة.
(وتتحـ ّـدد هــذه الســندات علــى أنهــا ملكيــة شــخصية ّ

يكــون للمعـ ّـدات حيــاة اســتخدام ألكثــر مــن عــام علــى أن تكــون كلفــة شـرائها  5000دوالر أو أكثــر
ائيــة ومعـ ّـدات الكمبيوتــر والمســاعدات التربويــة
للوحــدة الواحــدة مثــل المرّكبــات و ّا
الدرجــات الهو ّ

ومعـ ّـدات المختبـرات ،إلـ ) .قــد ال يمكــن إثقــال المعـ ّـدات برهــن أو ديــن مــن دون موافقــة الوكالــة

عمــا إذا
المانحــة للهبــة .وتســتخدم المعـ ّـدات ألهــداف مــأذون بهــا طالمــا دعــت الحاجــة بغــض النظــر ّ
ـتمر .عندمــا تنتفــي حاجــة
ـتمر المشــروع أو البرنامــج بالحصــول علــى الدعــم الفد ارلــي أو لــم يسـ ّ
اسـ ّ

المتلقّــي للمعـ ّـدات قــد يســتخدمها ألنشــطة أخــرى تتماشــى مــع إجـراءات الوكالــة أو يتصـ ّـرف بهــا بعــد
موافقــة الوكالــة المانحــة للهبــة.

ـجالت خاصــة بالمعـ ّـدات بشــكل دقيــق وأن تشــتمل علــى المعلومــات
يفتــرض المحافظــة علــى سـ ّ
التالية:

المعدات
 .1وصــف
ّ

يفيــة أخــرى
 .2الرقــم التسلســلي
ّ
للمصنــع أو رقــم النمــوذج أو أي أرقــام تعر ّ
 .3مصــدر المعـ ّـدات ويشــتمل علــى رقــم الهبــة

اليــة
 .4إذا كان الســند فــي عهــدة المتلقّــي أو الحكومــة الفدر ّ
اليــة)
 .5تاريـ الشـراء (أو تاريـ االســتالم فــي حــال كانــت المعـ ّـدات مؤمنــة مــن الحكومــة الفدر ّ
وكلفتها

مطبقــة
حصــة الــو ازرة مــن كلفــة المعـ ّـدات (غيــر ّ
 .6معلومــات تســمح باحتســاب النســبة المئويــة مــن ّ
اليــة)
علــى المعـ ّـدات التــي تؤمنهــا الحكومــة الفدر ّ

 .موقــع المعـ ّـدات وحالتهــا وتاريـ إصــدار المعلومــات

 .8كلفة شـراء الوحدة

 .9بيانــات خاصــة بالتصـ ّـرف النهائــي بالمعـ ّـدات بمــا فــي ذلــك تاريـ التصـ ّـرف بهــا وســعر البيــع
أو -عندمــا يعـ ّـوض المتلقّــي علــى الوكالــة المانحــة للهبــة  -الطريقــة المســتخدمة مــن أجــل
تحديــد قيمــة الســوق العادلــة فــي حينــه.

اليــة.
اليــة مــن أجــل اإلشــارة إلــى
الملكيــة الفدر ّ
ّ
ال بـ ّـد مــن تعييــن المعـ ّـدات التــي هــي ملــك للحكومــة الفدر ّ

ـجالت علــى األقــل
علــى المتلقّــي أن يتحقّــق مــن جــردة المعــداّت بالعيــن وأن يطابــق الالئحــة مــع السـ ّ
الكميــات التــي تـ ّـم التحقّــق منهــا بالعيــن وتلــك
مـ ّـرة كل ســنتين .يجــب التحقّــق مــن أي فروقــات بيــن
ّ

ـبية للتأ ّكد من ســبب الفرق.
الواردة في الســجالت المحاسـ ّ
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الصحة
الخاصة بوزارة
المســتلزمات  74 36 CFR 45بيان سياســة الهبات
ّ
ّ
ـانية الجزء الثاني
والخدمــات اإلنسـ ّ

يبقــى ســند المســتلزمات فــي عهــدة المتلقّــي عندمــا يشــتريه .فــي حــال كان لديــه مجموعــة مــن المـواد

مجمعــة عنــد
المتبقّيــة غيــر المســتعملة والتــي تتخطّــى قيمتهــا  5000دوالر أميركــي كإجمالــي قيمــة ّ
إنهــاء المشــروع أو البرنامــج أو إنتهائــه وفــي حــال لــم تكــن المســتلزمات ضرورّيــة ألي مشــروع أو

اليــا ،يحافــظ المتلقّــي علــى المســتلزمات ليســتخدمها فــي أنشــطة ال تحظــى برعايــة
برنامــج مدعــوم فدر ً
حصتهــا.
اليــة أو يبيعهــا .وفــي كال الحالتيــن ،يعـ ّـوض المتلقّــي علــى الحكومــة الفدر ّ
فدر ّ
اليــة ّ

الماديــة  74 36 CFR 45بيــان سياســة الهبــات الخاصــة بوزارة
األمــال غيــر
ّ
ـانية الجزء الثاني
الصحــة والخدمــات اإلنسـ ّ
ّ

خاضعــا لحــق التأليــف وقــد تـ ّـم تطويـره
يمكــن المتلقّــي أن يفــرض حقــوق تأليــف علــى أي عمــل يكــون
ً
ـي مــن
ملكيتــه بموجــب هبــة .وتحتفــظ الوكالــة المانحــة للهبــة التابعــة للــو ازرة بالحـ ّ
أو تـ ّـم شـراء ّ
ـق المعفـ ّ

عائمــا فــي
يــزور الســياح ســوقًا ً
بانكــوك ،تايلنــدا .ازدهــرت

الســياحة فــي بانكــوك ومــن

المتوقــع أن تتوســع أكثــر فأكثــر.

اليــة أو نشـره أو
ي وغيــر القابــل للرجــوع فــي إعــادة إنتــاج العمــل ألهــداف فدر ّ
اإلتــاوة وغيــر الحصــر ّ

إســتخدامه بطريقــة أخــرى وبــأن تــأذن ل خريــن القيــام بذلــك.

الماديــة وســندات الديــن المشــتراة أو المكتســبة بخــالف ذلــك بموجــب هبــة أو
الملكيــة غيــر
يكــون ســند
ّ
ّ

الملكيــة للغايــة المصـ ّـرح لهــا
عيــة فــي عهــدة المتلقّــي عنــد اكتســابه إليهــا .يســتخدم المتلقّــي هــذه
ّ
هبــة فر ّ

الملكيــة بــأي أعبــاء مــن دون موافقــة وكالــة منــح الهبــات التابعــة للــو ازرة .وعنــد انتفــاء
أصـالً وال يثقــل
ّ

الماديــة
بالملكيــة غيــر
المل ّكيــة غيــر الماديــة فــي الغايــة الــذي كانــت مــن أجلهــا أصـالً يتـ ّـم التصــرف
ّ
ّ

بحســب إجراءات الوكالة.

عالقــة ائتمــان علـ األ راضــي 74 37 45
ـانية الجــزء الثانــي
الصحــة والخدمــات اإلنسـ ّ
ّ

بيــان سياســة الهبــات الخاصة بوزارة

الماديــة وســندات الديــن التــي يتـ ّـم اكتســابها أو تحســينها
تكــون العقــارات والمعـ ّـدات والممتلــكات غيــر
ّ
اليــة فــي عهــدة المتلقّــي كمؤتمــن عليهــا لصالــح المســتفيدين مــن المشــروع أو
باســتخدام األمـوال الفدر ّ

الملكيــة أو تحســينها وال يمكــن إثقالــه برهــن أو ديــن مــن دون
البرنامــج الــذي تـ ّـم بموجبــه اكتســاب
ّ
موافقــة الوكالــة المانحــة للهبــة.

بالملكيــة  34/74 32 CFR 45بيــان سياســة الهبــات الخاصــة بوزارة
التصـّـرف
ّ
ـانية الجزء الثاني
ـ
اإلنس
ـات
ـ
الخدم
و
الصحــة
ّ

عندمــا تنتفــي الحاجــة للملكيــة أو للمعـ ّـدات أو عنــد انتهــاء الهبــة ،علــى المتلقّــي أن يطلــب مــن وكالــة
بالملكيــة.
منــح العطــاء تعليمــات للتصـ ّـرف
ّ

بالملكيــة كمــا يلــي:
تتعـ ّـدد الخيــارات للتصـ ّـرف
ّ

أي موجبــات حيــال حكومــة الواليــات المتحــدة
 .1يســمح للمتلقّــي أن يحتفــظ بســند
ّ
الملكيــة مــن دون ّ
بعــد أن يكــون المتلقّــي قــد عـ ّـوض علــى الحكومــة مقابــل مــا تبقــى مــن قيمــة الســوق العادلــة
للملكيــة.
الحاليــة
ّ
ّ

توجيهيــة تضعهــا الوكالــة مانحــة الهبــة
 .2قــد يطلــب مــن المســتفيد أن يبيــع الملــك بحســب خطــوط
ّ

للملكيــة .عندمــا
الحاليــة
مئويــة مــن قيمــة الســوق العادلــة
ّ
ّ
ويدفــع لحكومــة الواليــات المتحــدة نســبة ّ
الملكيــة ،علــى المتلقّــي أن يحـ ّـدد إجـراءات البيــع المناســبة
يســمح للمتلقّــي أو يطلــب منــه بيــع
ّ
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ـدر أعلــى عائــدات ممكنــة.
التــي تنـ ّ
ـص علــى قــدر التنافسـّـية الممكــن والــذي يـ ّ

 .3قــد يطلــب مــن المتلقّــي أن ينقــل ســند الملكيــة لحكومــة الواليــات المتحـ ّـدة أو إلــى فريــق ثالــث
المئويــة
ـق للمتلقّــي فــي هــذه الحــاالت الحصــول علــى تعويــض بالنســبة
مر ّشــح بشــرط أن يحـ ّ
ّ

للملكيــة.
الحاليــة
ـق لــه مــن قيمــة الســوق العادلــة
التــي تحـ ّ
ّ
ّ

المعاييــر المعتمدة للمشــتريات

للنشــاطات الالزمــة فقــط مــن أجــل إســتكمال
العينيــة
تســتخدم األمـوال والمـوارد
المؤمنــة بموجــب الهبــة ّ
ّ
ّ
أهــداف المشــروع وغاياتــه .مــن الضــروري للمتلقــي وعندمــا يشــتري الســلع والخدمــات أن يتبــع بعــض

العينيــة.
الخطــوط العريضــة ليتأ ّكــد مــن حســن إدارة األمـوال والخدمــات
ّ

مدونات الســلو  74 42 CFR 45بيان سياســة الهبات الخاصة بوزارة الصحة
ّ
ـانية الجزء الثاني
ـ
اإلنس
ـات
ـ
الخدم
و
ّ

الخطيــة التــي ترعــى أداء الموظّفيــن
يكــون المتلقّــي مســؤوًال عــن الحفــاظ علــى معاييــر الســلوك
ّ

ـق للموظّفيــن أو المســؤولين أو
العامليــن فــي ســياق العطــاء إوادارة أي مــن العقــود مــن الباطــن .ال يحـ ّ
ماليــة
مجانــي أو أي خدمــات أو أي شــيء ذي قيمــة ّ
العمــالء التابعيــن للمتلقّــي أن يطلبـوا أي شــيء ّ

مــن المتعاقديــن أو األطـراف فــي االتفاقــات مــن الباطــن أو القبــول بهــا .ومــع ذلــك ،قــد يضــع المتلقّــي
غرضــا غيــر
الهديــة
معاييــر لألوضــاع التــي ال تكــون فيهــا المصلحــة
الماليــة أساسـّـية أو حيــث تكــون ّ
ّ
ً
التأديبيــة التــي يجــب
الخطيــة فتغطّــي أنـواع األعمــال
أمــا معاييــر الســلوك
ّ
ّ
مطلــوب ذي قيمــة إسـ ّ
ـميةّ .
تطبيقهــا فــي حــال انتهــاك أي مــن تلــك المعاييــر.

التنافسـ ّـية
ـانية
اإلنسـ ّ

الصحــة والخدمات
 74 43 45بيــان سياســة الهبــات الخاصــة بــوزارة
ّ
الجزء الثاني

يؤمــن وألقصــى حـ ّـد ممكــن ،التنافسـّـية المفتوحــة والحـ ّـرة.
يجــب أن تتـ ّـم كافــة ّ
عمليــات المشــتريات بمــا ّ
أي تضــارب مصالــح فــي المنظّمــة ومــن الممارســات غيــر
علــى المتلقّــي أن ّ
يتوخــى الحــذر مــن ّ

التنافسـّـية مــا بيــن المتعاقديــن التــي قــد تحـ ّـد مــن التنافسـّـية او تلغيهــا أو حتــى أن تمنــع أشــكال التجــارة
يؤمــن التنافسـّـية المفتوحــة والحـ ّـرة.
األخــرى .ال بـ ّـد أن تتـ ّـم العــروض كافــة بمــا ّ

الخطيــة 74 44 45
إجـراءات توريــد المشــتريات
ّ
ـانية الجزء الثاني
بــوزارة
الصحــة والخدمــات اإلنسـ ّ
ّ

بيــان سياســة الهبــات الخاصة

خطيــة لتوريــد المشــتريات يوافقــون علــى اتباعهــا .يفتــرض
علــى المتلقّيــن أن يضعـوا إجـراءات ّ
ممــا يلــي:
باإلجـراءات
ّ
الخطيــة أن تتأ ّكــد َ

تفــادي أن يشــتري المتلقّــي المــواد غيــر الالزمــة

وعمليــة.
اقتصاديــة
أن يحلّــل المتلقّــي بدائــل الشــراء ليحـ ّـدد ّأيهــا األكثــر
ّ
ّ
تؤمــن طلبــات المتلقّــي للســلع والخدمــات مــا يلــي:
أن ّ

التقنيــة للمــواد أو المنتجــات أو الخدمــات
واضحــا ودقيقًــا للمتطلّبــات
توصيفًــا
ّ
ً
التي يجب شــراؤها

يؤمنهــا والعناصــر األخــرى كافــة التــي
المتطلبــات التــي ال بـ ّـد لمقـ ّـدم العــرض أن ّ
يجــب اســتخدامها فــي تقييــم العــروض أو المقترحــات.

التقنيــة للوظائــف التــي يجــب
ممكنــا ،للمتطلّبــات ّ
وصفًــا ،عندمــا يكــون األمــر ً
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أداؤهــا أو تحديــد األداء المطلــوب ،بمــا فــي ذلــك مــدى المواصفــات المقبــول أو

المعاييــر الدنيــا المقبولــة.

واالقتصاديــة للمنتجــات
العمليــة
األفضليــة بمــا أمكــن مــن الناحيــة
تحديــد
ّ
ّ
ّ
الطبيعيــة وتحمــي البيئــة وهــي غيــر
والخدمــات التــي تحمــي المــوارد
ّ

مســتهلكةللطاقة بشــكل كبيــر.

يجــب أن تبــرم العقــود مــع المتعاقديــن المســؤولين الذيــن يملكــون القــدرة علــى األداء
الناجــح بموجــب الشــروط واألحــكام التــي ترعــى المشــتريات المقترحــة فحســب.

الماليــة
يجــب األخــذ باالعتبــار مســائل مثــل نزاهــة المتعاقــد وتاريـ أدائــه والمــوارد
ّ

الضروريــة األخــرى.
والتقنيــة أو النفــاذ إلــى المــوارد
ّ
ّ

الخطيــة هــذه ،قــد تطلــب الوكالــة المانحــة للهبــة
فــي حــال لــم يتم ّكــن المتلقّــي مــن اتبــاع اإلجـراءات
ّ

الخاصــة بتوريــد المشــتريات المتوفّـرة مثــل اســتدراج العــروض أو طلــب االقت ارحــات
توفيــر الوثائــق
ّ

عمليــة شـراء تعــارض اإلجـراءات المحـ ّـددة هــي إنفــاق
أن ك ّل ّ
وتقييــم الكلفــة المســتقل ،إلـ  .وقــد تحـ ّـدد ّ
غيــر مقبول.

ســجالت توريد المشــتريات 74 47 CFR 45

ـجالت توريــد المشــتريات والملفّــات الخاصــة بالمشــتريات أن تحتــوي علــى األقـ ّل علــى األســس
علــى سـ ّ

التــي تحـ ّـدد اختيــار المتعاقــد وتبريــر غيــاب المنافســين فــي غيــاب العــروض التنافسـّـية والمناقصــات
واألســس لكلفــة الهبــة أو ثمنهــا.

تقارير وســجالت

53 74 50 45

ـي للمتلقّــي
ـي مــن التقاريــر والسـ ّ
ـجالت هــو ّ
الرصــد واإلبــالغ بشــأن األداء المالـ ّ
إن الهــدف األساسـ ّ
وأداء البرنامــج مــن خــالل األشــكال والنمــاذج المعيارّيــة.

رصد أداء البرنامج واإلبال بشــأن 74 51
ـانية الجزء الثاني
بــوزارة الصحــة والخدمــات اإلنسـ ّ

 45بيان سياســة الهبات الخاصة

عيــة أو وظيفــة أو نشــاط تدعمــه
تقــع علــى المتلقّــي مســؤولية رصــد ك ّل مشــروع أو برنامــج أو هبــة فر ّ
الهبــة مــن أجــل التأ ّكــد أن المتلقّــي الفرعــي يحتــرم متطلّبــات التدقيــق الحســابي والمتطلّبــات األخــرى
الصحــة والخدمــات
حددتهــا وكالــة منــح الهبــة .ســوف تصــف وكالــة منــح الهبــات التابعــة لــو ازرة
التــي ّ
ّ

ـانية التواتــر الــذي يجــب أن تــرد فيــه تقاريــر األداء .وال يطلــب رفــع تقاريــر األداء أكثــر مــن مـ ّـرة
اإلنسـ ّ

خاصــة.
فــي الفصــل او أقــل مــن مـ ّـرة فــي الســنة إال فــي حــال أصــدرت الوكالــة المانحــة للهبــة طلبــات
ّ
تقويميــا بعــد انقضــاء ســنة مــن الهبــة .ويفتــرض
يومــا
ً
كمــا يفتــرض تســليم التقاريــر الســنوية بعــد ً 90

يومــا علــى مهلــة رفــع التقريــر .قــد تتطلّــب
تســليم التقاريــر
الفصليــة أو نصــف السـ ّ
ّ
ـنوية بعــد مــرور ً 30
الوكالــة المانحــة للهبــة التقاريــر الســنوية قبــل تاريـ االحتفــال بهبــات متعـ ّـددة الســنوات بــدل فــرض

تقويميــا بعــد انقضــاء الهبــة أو
يومــا
ً
هــذه المتطلّبــات .ويفتــرض رفــع تقاريــر األداء النهائيــة خــالل ً 90
إنهائها.
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الصحة
 74 52 45بيــان سياســة الهبــات الخاصــة بــوزارة
التقاريــر الماليــة
ّ
ـانية الجزء الثاني
والخدمــات اإلنسـ ّ

ـانية التواتــر المطلــوب للتقريــر
تحـ ّـدد الوكالــة المانحــة للهبــات التابعــة لــو ازرة
الصحــة والخدمــات اإلنسـ ّ
ّ

المالــي لــك ّل مــن المشــاريع والب ارمــج وذلــك بحســب حجــم المشــروع أو البرنامــج ومــدى تعقيــده .ومــع

ذلــك ،لــن ُيطلــب التقريــر أكثــر مــن مـ ّـرة فــي الفصــل أو أقـ ّل مــن مـ ّـرة فــي الســنة إال بموجــب الشــروط

الخاصــة التــي تضعهــا الوكالــة المانحــة للهبــة .ويطلــب التقريــر النهائــي لــدى انتهــاء االتفــاق.

متطلّبات اســتبقاء الســجالت والنفاذ إليها  74 53 CFR 45بيان سياســة الهبات
ـانية الجزء الثاني
الخاصــة بــوزارة
الصحــة والخدمــات اإلنسـ ّ
ّ
ّ

الماليــة والوثائــق الداعمــة والســجالت
تســتبقى الســجالت
اإلحصائيــة والسـ ّ
ـجالت األخــرى كافـةً
ّ
ّ
ـدءا مــن تاريـ تســليم تقريــر النفقــات األخيــر للهبــات التــي
ذات الصلــة بالهبــة لفتـرة ثــالث ســنوات بـ ً

المالييــن الفصلــي أو
أي مــن التقريريــن
َ
يتـ ّـم تجديدهــا فــي ك ّل فصــل أو ك ّل ســنة مــن تاريـ تســليم ّ
الماليــة أو فــي حــال بــدا التدقيــق
المالــي .ومــع ذلــك ،فــي حــال نـزاع مــا أو مطالبــة أو مراجعــة لــإلدراة
ّ
المالــي قبــل انقضــاء فتـرة الثالثــة أعـوام ،تســتبقى الســجالت إلــى حيــن حـ ّل الن ازعــات أو المطالبــات

نهائيــا .قــد يظهــر
أو الوصــول إلــى نتائــج التدقيــق التــي تتطلّــب الســجالت إوالــى حيــن التصـ ّـرف بهــا ً

بعض االســتثنائات بحســب طبيعة الســجالت.

ـانية وللمفتّــش العــام فــي الــو ازرة
ـق لــوكاالت منــح الهبــات التابعــة لــو ازرة
يحـ ّ
الصحــة والخدمــات اإلنسـ ّ
ّ
نظاميــا بالنفــاذ بســرعة ومــن دون أي
والمدقّــق العــام فــي الواليــات المتحــدة وأي ممثّــل مصـ ّـرح لــه
ً

خاصــة بالمتلقّيــن تكــون ذات صلــة
ـجالت أخــرى
أي سـ ّ
ّ
قيــد إلــى أي دفاتــر أو وثائــق أو أوراق أو ّ
بالهبــات عمـ ًـال علــى التدقيــق أو المراجعــة أو إجـراء نسـ عــن بعــض المقتطفــات والنسـ طبــق

تعيــش فطرّيــا وابنتهــا نميـرة فــي

بانــدا أتشــيه ،فــي اندونيســيا،

وهــي منطقــة تضــررت بشـ ّـدة فــي
العــام  2004عندمــا ضربهــا
زلـزال وتســونامي المحيــط

الهندي.

أيضــا النفــاذ فــي الوقــت المناســب والمنطقــي إلــى موظّفــي
األصــل أو استنســاخها .ويشــمل هــذا الحـ ّ
ـق ً
ـق النفــاذ المذكــور فــي هــذه
المتلقّــي ألهــداف المقابلــة والنقــاش المرتبطــة بهــذه الوثائــق .وال يكــون حـ ّ
ـجالت.
الفقـرة محصـ ًا
ـور بفتـرة االســتبقاء المطلوبــة بــل يبقــى طالمــا اســتُبقيت السـ ّ

ا إل نهــا ء وا إل نفــا ذ
الخاصــة بــوزارة الصحــة والخدمات
اإلنهــاء  74 61 CFR 45بيــان سياســة الهبــات
ّ
ـانية الجزء الثاني
اإلنسـ ّ
يمكــن إنهــاء الهبــات بشــكل كامــل أو بشــكل جزئــي بالطــرق التاليــة:

ـانية فــي حــال
تنهيــه الوكالــة المانحــة للهبــة التابعــة لــوزارة
الصحــة والخدمــات اإلنسـ ّ
ّ
لــم يتم ّكــن المتلقّــي مــن االمتثــال ًّ
ماديــا لشــروط العطــاء وأحكامــه

ـانية ،مــع
تنهيــه الوكالــة المانحــة للهبــة التابعــة لــوزارة
الصحــة والخدمــات اإلنسـ ّ
ّ

موافقــة المتلقّــي ،وفــي هــذه الحالــة يتفــق الفريقــان علــى شــروط اإلنهــاء بمــا فــي ذلــك
تاريـ الدخــول حيــز التنفيــذ وفــي حــال اإلنهــاء الجزئــي يحـ ّـدد القســم الــذي يجــب

إنهاؤه

خطيــا يتلــو فيــه أســباب
ـعارا ً
ينهيــه المتلقّــي بإرســاله إلــى الوكالــة المانحــة للهبــة إشـ ً

اإلنهــاء وتاريـ دخولــه حيــز التنفيــذ وفــي حــال اإلنهــاء الجزئــي يحــدد الجــزء الــذي
يجــب إنهاؤه.
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اإلنفاذ  74 62 CFR 45بيان سياسة الهبات الخاصة بوزارة الصحة والخدمات
اإلنسانية الجزء الثاني
ّ

ماديا في االمتثال إلى شروط الهبة وأحكامها أكانت واردة في النظام
في حال لم ينجح المتلقّي ً
الفدرالي أو في األنظمة أو في التأمين أو استمارة الطلب أو إشعار الهبة ،يمكن للوكالة المانحة

مما يلي بما يتناسب مع الظروف:
للهبة أن تفرض شرو ً
طا خاصة وأن تتخذ إجر ً
اء أو أكثر ّ
تحجــب مؤقتًــا الدفــع النقــدي بانتظــار تصحيــح المتلقّــي للخلــل
عــدم الســماح بصــرف كلفــة النشــاط أو العمــل الــذي يخالــف األنظمــة بشــكل كامــل
أو جزئــي

حاليــة او إنهاؤهــا
تعليــق كامــل أو جزئــي لهبــة ّ
حجــب الهبــات الالحقــة عــن المشــاريع أو البرنامــج

قانونــا
اعتمــاد أي حلــول بديلــة أخــرى قــد تكــون متوفّــرة
ً

تؤمــن للمتلقّــي والمتلقّــي الفرعــي ،فــي خــالل
يمكــن للوكالــة المانحــة للهبــة أن ّ

اإلنفــاذ ،فرصــة اســتماع أو اســتئناف أو أي إجــراء إداري آخــر يحــق للمتلقّــي أو
المتلقّــي الفرعــي بموجــب أي نظــام أو قاعــدة ســارية .
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متطلّبــات مــا بعــد انتهــاء الهبــة
 74 71 45بيان سياسة الهبات الخاصة بوزارة الصحة
إجراءات اإلنهاء
اإلنسانية الجزء الثاني
والخدمات
ّ

المالية
تقويميا بعد تاري إنتهاء الهبة كافة التقارير
يوما
ّ
ً
يفترض بالمتلقّي أن يرفع ضمن ً 90
تنص عليه شروط الهبة وأحكامها .قد توافق الوكالة المانحة
وتقارير األداء والتقارير األخرى كما ّ
للهبة على التمديدات عندما يطلبها المتلقّي منها.

يوما
يفترض بالمتلقّي أن يصفّي كامل الموجبات الناتجة عن الهبة بعد ما ال يزيد عن مرور ً 90
محدد في شروط الهبة وأحكامها أو في
تقويميا على فترة التمويل أو على تاري االستكمال كما هو ّ
ً
التطبيقية.
تعليمات الوكالة
ّ

المستمرة
التعديالت التالية والمسؤوليات
ّ
اإلنسانية
 74 72 CFR 45بيان سياسة الهبات الخاصة بوزارة الصحة والخدمات
ّ
الجزء الثاني
ال يؤثّر انتهاء الهبة بأي من التالي:
الماليــة فــي عــدم
الصحــة والخدمــات
ـق الوكالــة المانحــة للهبــة التابعــة لــوزارة
حـ ّ
ّ
ّ
أي
الســماح بدفع التكاليف واســتعادة األموال على أســاس تدقيق الحق أو ّ
مراجعــة أخرى.

أي أمــوال تكــون مســتحقّة كنتيجــة لتســديدات الحقــة أو
واجــب المتلقّــي فــي إعــادة ّ
عمليــات أخــرى.
تصحيحــات أو أي ّ
متطلّبــات التدقيــق.
الملكيــة.
متطلّبــات إدارة
ّ

متطلّبات اســتبقاء الســجالت.
بعد إنهاء الهبة ،يمكن تعديل عالقة تنشأ بموجب هبة أو تنتهي بشكل كامل أو بشكل جزئي

مسؤوليات المتلقّي بما في ذلك،
بموافقة الوكالة المانحة للهبة والمتلقّي بشرط أن تؤخذ باالعتبار
ّ
مسؤوليات المتلقّي
الملكية كما هي سارية وأن تتّخذ التدابير لجهة
الخاصة بإدارة
المسؤوليات
ّ
ّ
ّ

المستمرة كما يجب.
ّ

الصحة
الخاصة بوزارة
جمع المبال المستحقّة  74 73 CFR 45بيان سياسة الهبات
ّ
ّ
اإلنسانية الجزء الثاني
والخدمات
ّ
حق المتلقّي بحسب شروط الهبة وأحكامها على ّأنه دين
يعتبر ك ّل مبلغ يدفع من الهبة أكثر من ّ
يتم تسديده في خالل فترة معقولة بعد المطالبة به يمكن للوكالة
للحكومة الفدر ّ
الية .وفي حال لم ّ
المانحة للهبة أن تخفّض من الدين من خالل التالي:

إداريــا مــن طلبــات تســديد أخــرى
موازنــة المبلــغ
ً

حجــب دفــع الســلف التــي تكــون مســتحقّة للمســتفيد

اتخــاذ تدابيــر أخــرى تكــون مســموحة
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ا لنزا عــا ت
الق اررات النهائية في النزاعات  74 90 CFR 45بيان سياسة الهبات الخاصة بوزارة
اإلنسانية الجزء الثاني
الصحة والخدمات
ّ
ّ
تبت فيها
اإلنسانية أن تصدر بشكل سريع الق اررات
الصحة والخدمات
تحاول و ازرة
النهائية التي ّ
ّ
ّ
ّ
النهائية
بالنزاعات والشؤون األخرى التي تؤثّر على مصالح المتلقّي .ومع ذلك ال تصدر الق اررات
ّ
التي تكون معارضة للمتلقّي إلى حين يتّضح أن المسألة ال يمكن حلّها من خالل االستمرار في
تبادل المعلومات واآلراء.

اإلنسانية واألنظمة المختلفة أن يستأنف أو أن
الصحة والخدمات
ويمكن للمتلقّي بحسب نظام و ازرة
ّ
ّ
النهائية التي تصدر عن الوكالة المانحة للهبة التابعة
يطلب جلسة استماع تتعلّق ببعض القرارت
ّ
للو ازرة

سبل ح ّل الن از البديلة  74 91 CFR 45بيان سياسة الهبات الخاصة بوزارة الصحة
اإلنسانية الجزء الثاني
والخدمات
ّ

اإلنسانية وكاالتها المانحة للهبة والمتلقّين على محاولة ح ّل
الصحة والخدمات
تشجع و ازرة
ّ
ّ
ّ
وغالبا ما تكون سبل ح ّل النزاعات
البديلة.
اعات
ز
الن
ل
ح
تقنيات
استخدام
خالل
من
اعات
النز
ّ
ً

التقليدية
فعالة في التخفيض من الكلفة والوقت والجدل الذي يدخل في االستئنافات والطرق
ّ
البديلة ّ
الحيادي والطرق
األخرى لمعالجة النزاعات .وتشتمل طرق ح ّل النزاع البديلة الوساطة والتقييم
ّ
افقية األخرى.
التو ّ

مبــاد
230

الكلفــة
 2تعميم مكتب اإلدارة والموازنة 122 A

تحدد أكالف الهبات والعقود واالتفاقات األخرى
ينص التعميم  2CFR230على المباد التي ّ
ّ
الكليات والجامعات التي يغطّيها التعميم
بحية .وهي ال تنطبق على ّ
مع المنظّمات غير الر ّ

بوية» وال على الحكومة
 21-Aالصادر عن مكتب اإلدارة الموازنة «مباد الكلفة
للمؤسسات التر ّ
ّ
اليا التي يغطّيها تعميم
القبلية
المركزّية أو الحكومات
ّ
المحلية والحكومات ّ
ّ
الهندية المعترف بها فدر ً
الهندية» وال
القبلية
مكتب اإلدارة والموازنة  « 8 -Aمباد الكلفة للدولة والحكومات
ّ
المحلية و ّ
ّ
المستشفيات.

حصتها العادلة من التكاليف ما
أن الحكومة الفدر ّ
يأتي تصميم هذه المباد للتأ ّكد من ّ
تتحمل ّ
الية ّ
عدا حيث يمنع القانون ذلك أو يحظّره.

ا لمبــا د

ا لعا مــة

األساسية الملحق  Aالجزء الفرعي 7 1 A
االعتبارات
ّ
أ

تركيبة إجمالي التكاليف

اإلجمالية للهبة هي قيمة التكاليف المسموحة مباشرة والتكاليف غير المباشرة القابلة
إن الكلفة
ّ
ّ
للتخصيص محسوم منها أي ائتمانات سارية.
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قابلية السما
ب
ّ

بد أن تستوفي المعايير السبعة العامة من أجل أن تكون قابلة للسماح بموجب العطاء
 .iiiال ّ
(جدير بالذكر أن دمجها في الموازنة ليس أحد المعايير)

منطقية ألداء الهبة وأن تكون قابلة للتخصيص
 .ivأن تكون
ّ
 .vأن تتبع المباد الواردة في التعميم 122-A

الحكومية إواجراءاتها الخاصة بهبات
 .viأن تكون متماسكة مع سياسات المنظّمات غير
ّ
األميركية وبرامجها األخرى
الحكومة
ّ

 .viiأن تحظى بمعاملة مناسبة في سجالت المحاسبة

عموما
 .viiiأن تتبع مباد المحاسبة المقبولة
ً

تسجل ككلفة على اي هبة اخرى من الحكومة األميركية أو تستخدم كحصة من الكلفة
 .iاال ّ
األميركية
أي هبة من الحكومة
ّ
في ّ
 .ان تكون موثّقة بالطريقة المناسبة

المنطقية
ّ

عادية والزمة من أجل عمل المنظّمة أو
ال ّ
بد من االعتراف باألكالف على أنها ّ

منطقيــة فــي حــال اســتوفت أحــد هــذه الشــروط أو أكثــر:
أداء الهبــة تكــون الكلفــة
ّ

عاديــة والزمــة مــن أجــل تشــغيل المنظّمــة وأداء الهبــة
تكــون ّ

تتماشــى مــع القيــود أو المتطلّبــات التــي تفرضهــا:
المقايضات المستقلّة
عموما
ممارسات األعمال السليمة المقبولة
ً
الحكومية
األنظمة
ّ
شروط الهبة وأحكامها

منطقيــة فــي الطبيعــة والقيمــة
تكــون
ّ
د

القابلية للتخصيص
ّ

احدا أو أكثر من الشروط التالية:
تكون التكاليف قابلة للتخصيص عندما تستوفي و ً
عندمــا تكــون التكاليــف ناتجــة بشــكل خــاص عــن الهبــة (الكلفــة المباشــرة)
تفيــد أكثــر مــن هبــة واحــدة (كلفــة مباشــرة مشــتركة)
للعمليــة ولكــن مــن دون عالقــة مباشــرة (كلفــة غيــر مباشــرة)
الزمــة
ّ
موزعــة علــى أســاس المنافــع المكتســبة
ّ

يتكبدهــا مشــروع للهــدف نفســه
تعالــج بمــا يتناســب مــع التكاليــف األخــرى التــي ّ

تفيــد المنحــة وعمـ ًـال آخــر ك ّل بحســب نســبته

الزمــة للمشــروع حتــى ولــو صعــب تبيــان العالقــة المباشــرة مــع المشــروع

الية أخرى بسبب النواقص
معينة ال يمكن ان تنقل إلى هبة فدر ّ
إن التكاليف القابلة للتخصيص لهبة ّ
ّ
في التمويل أو لتفادي القيود.
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اإلعفاءات

الخاصــة
طا مــن تعاميــم مكتــب اإلدارة والموازنــة
ـاء مشــرو ً
ّ
يعطــي مكتــب اإلدارة والموازنــة إعفـ ً

اليــة التــي لديهــا تخطيــط مجمــع مســموح
بالمتطلّبــات اإلدارّيــة ومبــاد الكلفــة لبعــض الب ارمــج الفدر ّ

اليــة ويوافــق عليــه رئيــس القســم التنفيــذي أو
مجمــع تحـ ّـدده وكالــة فدر ّ
بــه فــي النظــام وتمويــل إداري ّ

اليــة مكتــب اإلدارة والموازنــة فــي خــالل د ارســتها الحالــة ومنــح اإلعفــاء
المؤسســة .تستشــير وكالــة فدر ّ
ّ
أو عدمــه.

التكاليف المباشرة الملحق

 Aوالجزء الفرعي 4 1 B

معيــن نهائــي .ومــع
تعتبــر التكاليــف المباشـرة تلــك التــي يمكــن ربطهــا بشــكل خــاص بهــدف كلفــة ّ

تكبــد كلفــة أخــرى للهــدف
معينــة بهبــة علــى أنهــا كلفــة مباشـرة فــي حــال تـ ّـم ّ
ذلــك ،ال يمكــن ربــط كلفــة ّ

خصصــت لهبــة علــى ّأنهــا كلفــة غيــر مباشـرة.
نفســه ،وفــي ظــروف مماثلــة ،تكــون قــد ّ

التكاليف غير المباشرة الملحق  Aالجزء الفرعي 3 1 C

العامــة أو المشــتركة وال يمكــن ربطهــا
تكــون التكاليــف غيــر المباشـرة تلــك التــي تنتــج مــن األهــداف ّ

تخصــص كلفــة مــا لهبــة علــى ّأنهــا كلفــة غيــر مباشـرة
معيــن .قــد ال
بشــكل تلقائــي بهــدف كلفــة نهائــي ّ
ّ

فــي حــال تســجيل تكاليــف أخــرى للغايــة نفســها ،وفــي هــذه الحــال ،تكــون قــد ربطــت بهبــة علــى أنهــا
كلفة مباشـرة.

يتـ ّـم تصنيــف التكاليــف ضمــن فئتيــن عامتيــن :المنشــآت واإلدارة .وتتحـ ّـدد المنشــآت علــى ّأنهــا

المخصصــات واســتخدامها علــى المبانــي والمعـ ّـدات وتحســين رأس المــال كمــا علــى الفوائــد
إهــالك
ّ

العمليــات
الديــن المربــوط ببعــض المبانــي والمعـ ّـدات وتحســينات رأس المــال ،إضافــة إلــى تكاليــف
وّ
ّ

والصيانــة .وتتحـ ّـدد اإلدارة علــى ّأنهــا النفقــات علــى اإلدارة العامــة والنفقــات األخــرى غيــر المدرجــة
عيــة.
أي مــن فئــات المنشــآت الفر ّ
بشــكل خــاص تحــت ّ

معدالت الكلفة غير المباشرة وتحديدها الملحق  Aالجزء الفرعي 5 1 D
تخصيص ّ

عندمــا تتمتّــع منظّمــة مــا بوظائــف كبــرى متعـ ّـددة تســتفيد مــن تكاليفهــا غيــر المباشـرة علــى مســتويات

عـ ّـدة قــد يتطلّــب تخصيــص التكاليــف غيــر المباشـرة مراكمــة تلــك التكاليــف فــي مجموعــات تكاليــف
تخصــص عنــدذاك ًّ
فرديــا للوظائــف المســتفيدة مــن خــالل قاعــدة تحســن قيــاس درجــة االســتفادة
مختلفــة
ّ

المخصصــة لــك ّل وظيفــة علــى
ـبية علــى أفضــل وجــه .مــن ثـ ّـم يعــاد توزيــع التكاليــف غيــر المباشـرة
النسـ ّ
ّ

الهبــات الفرديــة واالنشــطة األخــرى الـواردة فــي تلــك الوظيفــة مــن خــالل معـ ّـدالت الكلفــة (التكاليــف)

غير المباشـرة.

الحاليــة
ال بـ ّـد مــن تحديــد قاعــدة التخصيــص مــن أجــل ضمــان اإلنصــاف .ولذلــك ،تؤخــذ الشــروط
ّ
بعيــن االعتبــار فــي اختيــار القاعــدة التــي ال بـ ّـد مــن اســتخدامها فــي تخصيــص النفقــات علــى

الوظائــف المختلفــة .امــا االعتبــار الرئيــس فــي اختيــار طريقــة مــا أو قاعــدة مــا فهــو أن يأتــي الخيــار
المجمعــة بأهــداف الكلفــة بمــا يتناســب مــع المنافــع
علــى أســاس األنســب مــن أجــل ربــط التكاليــف
ّ

الناتجــة منهــا .كمــا يجــب تحديــد فتـرة األســاس للتخصيــص وهــي الفتـرة التــي تنتــج فيهــا التكاليــف غيــر

مخصصــات العمــل الــذي تمــت تأديتــه فــي هــذه الفتـرة .يفتــرض بفتـرة األســاس
المباشـرة وتت اركــم علــى
ّ

أن اختيارهــا يكــون دقيقًــا فــي الحــاالت كلّهــا مــن
عــادةً أن تتصــادف مــع الســنة
ّ
الماليــة للمنظّمــة إال ّ

23

أجــل تفــادي اي نقــص فــي اإلنصــاف عنــد تخصيــص األكالف.

التفاو
2 1

والموافقة عل معدالت الكلفة غير المباشرة الملحق  Aالجزء الفرعي E

اليــة
بخــالف الحــاالت التــي تضــع فيهــا الــوكاالت
تعيــن الوكالــة الفدر ّ
المعنيــة تدابيــر مختلفــةّ ،
ّ

التــي منحــت أكبــر قيمــة هبــات بالــدوالر إلحــدى المنظّمــات علــى أنهــا الوكالــة العالمــة أو الخبيـرة

بمســائل التفــاوض علــى معـ ّـدالت التكاليــف غيــر المباشـرة والموافقــة عليهــا .وعندمــا تــوكل إحــدى

بحيــة محـ ّـددة ال يتغيــر التعييــن إال فــي حــال تحـ ّـول
الــوكاالت باالطــالع علــى أمــور منظّمــة غيــر ر ّ

اليــة
اليــة الممنوحــة للمنظمــة .وتتسـّـنى للــوكاالت الفدر ّ
طويــل األمــد فــي الحجــم المالــي للهبــات الفدر ّ

معيــن ،تقبــل بــه
العمليــة
المعنيــة كافـةً فرصــة المشــاركة فــي
التفاوضيــة .وبعــد االتفــاق علــى معــدل ّ
ّ
ّ
ّ

الفرديــة التــي تتفــاوض
اليــة كافــة .أمــا معــدالت الكلفــة غيــر المباشـرة فهــي االتفاقــات
ّ
الــوكاالت الفدر ّ

فيهــا المنظّمــة لــك ّل ســنة ماليــة وهــي تختلــف مــن منظمــة إلــى أخــرى .كمــا انهــا تنطبــق علــى الهبــات
األميركيــة للمنظّمــات .ويســتخدم «معـ ّـدل مؤقّــت» طـوال العــام.
الحكوميــة
الممنوحــة مــن الــوكاالت
ّ
ّ

الفعليــة غيــر
الماليــة ،يتـ ّـم تحديــد معـ ّـدل نهائــي يركــن إلــى التكاليــف
وبعــد التدقيــق الســنوي للســنة
ّ
ّ

المباشرة.

الصحة والخدمات
بيان سياسة الهبات الخاصة بوزارة
بع مواد الكلفة 230 2
ّ
اإلنسانية الجزء الثاني المستندات 16 10
ّ
يــورد ( CFR230 2تعميــم مكتــب اإلدارة والموازنــة  )122-Aالملحــق  52 Bمــادة مــن التكاليــف

قابليــة التخصيــص لمـواد الكلفــة الــ52
المختــارة .وتنطبــق المبــاد التــي وضعــت مــن أجــل تحديــد ّ

الصحــة
علــى التكاليــف المشــابهة التــي لــم تــدرج .ويحـ ّـدد بيــان سياســة الهبــات الخاصــة بــو ازرة
ّ

الصحــة والخدمــات
قابليــة الســماح ضمــن هبــات و ازرة
ّ
أيضــا ّ
والخدمــات اإلنسـ ّ
ـانية الجــزء الثانــي ً
اإلنسانية.
ّ
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التواصل

مقيدة
تكاليف ّ

العالقات العامة

اإلعالن

مواد الكلفة

تلفون ،تلغراف ،بريد ،بريد إلكتروني ،رزم

ومتطلباتها وتكون بحسب ممارسات العمل الفضلى.

مناقصة أو أداء أو سلفة أو وديعة بحسب شروط الهبة

بااللتزامات الناتجة من الهبة .قد تكون من خالل

عندما تتطلّب الهبة أو المنظمة ذلك من أجل الوفاء

تهم العموم مثل اإلشعار بهبات عقود او هبات
التي ّ
المالية ،إل ....
عادية أو المسائل
ّ
ّ

بالتواصل من اجل إبقاء الجمهور على اطالع بالمسائل

ومكاتب الحكومة للعالقات العامة فتكون محدودة

المحددة واإلنجازات .أما
حول هبات العقود واألنشطة
ّ
التكاليف الخاصة بالربط مع وسائل اإلعالم اإلخبارية

واالتصاالت مع الجمهور والصحافة والمتعلقة بإشعارات

فقط تلك المطلوبة من أجل الهبات الحائزة رعاية

المكافآت

التصرف بالخردة والمواد الفائضة التي يتم اكتسابها
و ّ
ضمن الهبة ولغايات أخرى من أجل تلبية متطلّبات

للتوظيف ولشراء السلع والخدمات المرتبطة بالهبة

مسمو بها

مسمو بها بشكل مشروط

منظّمــات أو قضايــا أخــرى

التبرعــات إلــى
المســاهمات أو ّ

كل حالــة)

ـتثنائية وحســب
في الحاالت االسـ ّ

األعمــال أو الدرجــة األولــى (إال

بطاقــات الطيــرات درجة

أخرى

الخســائر فــي هبــات أو عقــود

االســتخدام الشــخصي للمركبات

الشخصي

الســلع والخدمات لالســتخدام

عقوبــات وغرامــات التمثيــل

تكاليــف الترفيــه

الديــون المشــكوك فيهــا

الكحوليــة
المشــروبات
ّ

لجمع األموال /لإلعالن الترويجي

غير مسمو بها
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الساعات اإلضافية

الدفا واالدعاء والشكاوى

إحتياطي الطوار

التعوي

التعوي

مواد الكلفة

تأمنت ضمن هبة
تكون التكاليف
ً
مسموحا بها في حال ّ
حائزة على الموافقة

والمستحقات لدفع تعويضات نهاية الخدمة

مسموح بها كاحتياطي للضمان الصحي وصندوق التقاعد

عامة أدنى على الحكومة الفد ارلّية
تنتج تكاليف ّ

مستمرة في طبيعتها وال
العمليات المماثلة التي هي
أو
ّ
ّ
منطقي و(د) عندما
يمكن قطعها او استكمالها بشكل
ّ

والمحاسبة (ج) في أداء االختبارات واإلجراءات المخبرّية

بأداء وظائف غير مباشرة مثل اإلدارة والصيانة

الطبيعية وتعطّل المعدات أو العراقيل الظر ّفية في
ّ
التشغيل التي تكون متقطّعة (ب) عندما يقوم الموظّفون

الزما من أجل (أ) التأقلم مع
فقط عندما يكون ذلك ً
الحاالت الطارئة التي تنتج من الحوادث والكوارث

التي تتبعها المنظمة وطالما يأتي تطبيقها دقيقًا وهي
موثّقة.

تتم بما يتماشى مع سياسات المؤسسة الخطية وطالما
ّ
تقدم ومتماشية مع السياسات
ها
ّأن
منطقية للخدمات التي ّ
ّ

التنفيذيين والحوافز والمزايا اإلضافية والتقاعد بشرط أن

أجور الموظفين ورواتبهم وأتعاب المدراء والمدراء

مسمو بها

المصرح لهم في
أو توجيه ما صادر عن أحد المسؤولين
ّ
الوكالة الراعية.

معين أو أحد أحكام الهبة
أو
األجنبية ناتجة من شرط ّ
ّ

تم التوصل إليه .في حال
وذلك وقف على االتفاق الذي ّ
المحلية
كانت اإلجراءات التي وضعتها الدولة أو الحكومة
ّ

الية على
عندما تح ّل الدعاوى التي ترفعها الحكومة الفدر ّ
منظّمة ما بالتراضي أو التسوية قد يسمح ببعض التكاليف

مسموح بها مع الموافقة المسبقة الوكالة المانحة للهبة

مسمو بها بشكل مشروط

ضد الحكومة
الغش الكبرى الصادر في العام ّ 1988
ّ
الية
الفدر ّ

استئناف من الموظّفين بموجب قانون مكافحة أعمال

التكاليف التي تنتج من الدفاع عن دعاوى مطالبة أو

أي تأكيد لجهة
احتياطي الطوار الذي ال يكون فيه ّ
الشدة أو التأ ّكد من حدوث طوار
الوقت و ّ

لجمع األموال /لإلعالن الترويجي

غير مسمو بها
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تكاليف العالقات ضمن العمل

التأمين التعوي

نفسية الموظف صحت
ّ

يمكن إجراء التعويض عن استخدام المباني وتحسينات

والمنشورات واألنشطة األخرى ذات الصلة

العمال
بين المنظّمة والموظفين بما في ذلك إدارة لجان ّ

التكاليف الهادفة إلى الحفاظ على عالقات مرضية

نصت الهبة عليه صراحة أو
يكون التعويض فقط كما ّ
بما ال يغطيه التأمين.

تسرب ماء أو اختفاء شيء ،إضافة
مثل فساد مادة أو ّ
العمليات.
إلى المستلزمات التي قد تضيع في خالل
ّ

بتغطية األضرار الصغيرة التي ال تغطّيها تكاليف التأمين

أيضا
والمنطقي وباستثناء الرسوم اإلدارّية) .يسمح ً

(طالما يكون ذلك ضمن ممارسات العمل السليم

كما هو مطلوب أو بحسب ما توافق عليه الهبة وتبقيه

تتوزع باإلنصاف على أنشطة المنظّمة كافة
على أن ّ

األولية
في ذلك كلفة النشرات الداخلية وأعمال اإلغاثة
ّ

وصحته ورفاهه بما
بنفسية الموظّف
التكاليف المرتبطة
ّ
ّ

النظامية.
المساهمة بالمقابل
ّ

المنظّمة أو حصلت عليها كمساهمة كجزء من متطلّبات

بغض النظر عن حامل السهم
تتحملها الحكومة أو تهبها
ّ
ّ
وأي جزء من كلفة المباني والمعدات التي ساهمت فيها

كلفة األرض وأي جزء من كلفة المباني والمعدات التي

المعدات المستخدمة على أساس
رأس المال األخرى و ّ
بد أن يستثني ذلك
تكاليف شراء األصل المعني .وال ّ

المخصصات
االهال واستخدام
ّ

مواد الكلفة

مسمو بها

مسمو بها بشكل مشروط

غير مسمو بها
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تكاليف دعم المشاركين

مهنية
رسم الصفحة في صحيفة ّ

العضوية

االجتماعات والمنش ت

المواد والمستلزمات

تكاليف الصيانة والتصلي

الض ط

مواد الكلفة

تفرضها المجلّة هي نفسها على الكتّاب الذين هم من
غير دعم فدرالي.

الية والرسوم التي
يكون العمل بدعم من الحكومة الفدر ّ

مسموح به كجزء ضروري من تكاليف البحوث عندما

ومجالت أعمال.
وفنية
ّ
مهنية ّ
واالكتتاب في مجالت ّ

عضوية المنظّمة في أعمال ما وفي
تكاليف مثل
ّ
الفنية وحضور االجتماعات المشابهة
المنظّمات
المهنية و ّ
ّ

المتحدثين.
إيجار مكان االجتماع والطعام وأتعاب
ّ

الداخلي جزًءا من كلفة المواد والمستلزمات.
أعباء النقل
ّ

نقدية أو تنزيالت
أي حسومات ّ
مسموح بها بعد اقتطاع ّ
صات تكون المنظّمة حصلت عليها .تعتبر
أو
مخص ّ
ّ

تمدد عمرها المرجو.
مضافة وال ّ

صيانة ضرورّية للمعدات واألبنية التي ال تأتي بقيمة

حكومية أخرى استجابة لطلب موثّق بشرط
أي وكالة
ّ
أو ّ
أن تكون المعلومات متوفّرة وقابلة للعرض.

الموجهة إلى الكونغرس
االستماع أو البيانات أو الكتب
ّ

على ارتباط مباشر بأداء هبة أو اتفاق من خالل جلسات

معين
التكاليف المرتبطة بتأمين الوقائع حول موضوع ّ

مسمو بها

مسموحا بها فقط في حال الحصول
يبية
تكون الدورات التدر ّ
ً
على موافقة الوكالة المانحة للهبة المسبقة.

الذين لهم عالقة باالجتماعات والمؤتمرات والندوات أو

صات السفر ،واألجور ،ورسوم التسجيل المدفوعة
مخص ّ
ّ
المتدربين أو باسمهم (لكن ليس للموظّفين)
أو
للمشاركين
ّ

ومدنية ال ُيسمح بها إال
مجتمعية
العضوية في منظّمات
ّ
ّ
ّ
خطية مسبقة من الوكالة المطّلعة.
افقة
مع مو
ّ

مسمو بها بشكل مشروط

أو التأثيــر علــى االنتخابــات

المســاهمات في األحزاب السياسـّـية

األميركيــة
ضغــط الحكومــة
ّ

غير مسمو بها
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الية أو
كلفة أمن المصنع بما يتماشى مع المتطلّبات الفدر ّ
حماية المنشآت بما في ذلك الرواتب والب ّذات والمعدات

المعدات في تأدية الهبة طالما
كلفة استئجار المنشآت أو
ّ
ملكية مشابهة
أن الكلفة مقبولة
ومنطقية بالمقارنة مع ّ
ّ

التي يجب تأمينها للموظّفين

األمن

تكاليف اإليجار

توظيف العاملين

قبل بداية الهبة وذلك بسبب االستخدام والوقت.

كلفة إصالح المنشآت أو ترميمها لتعود إلى سابق حالتها

المخصصات.

التأمين المقبول أو  )4يكون التعويض من خالل استخدام

 )3تنتج الخسارة من عدم التم ّكن من المحافظة على

الملكية في المقابل كجزء من سعر الشراء أو أمر مشابه.

تمت معالجتها من
الملكية ً
ّ
داخال فيها إال في حال ّ )1
الملكية )2 .تعطى
إلهالك
احتياطي
حساب
خالل
ّ

أساس ّأنها قروض أو أعباء على مجموعات التكاليف
حيث يكون اإلهالك القابل للتطبيق على هذا النوع من

يجب أن تدمج ضمن السنة التي حصلت فيها على

يتم
مسموح بها على ّأنها تكاليف غير مباشرة إن لم ّ
معين
ربطها بهدف كلفة ّ

الخدمات االستشارّية العامة المتعلّقة ببراءات االختراع
وحقوق التأليف

كلفة التوظيف من أجل تلبية متطلّبات الهبة

تكاليف إعادة التحويل

األصول المالية

التصرف باألربا والخسائر عل
ّ

تكاليف النشر والطباعة

تكاليف براءة االخت ار

مواد الكلفة

مسمو بها

مسمو بها بشكل مشروط

في الهبة

مطلوبا
اآليلة إلى إصدار تصاريح إن لم يكن ذلك
ً

تكاليف من أجل تحضير التصاريح والتقارير والبحوث

غير مسمو بها
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تكاليف االنهاء

الضرائب

المتخصصة
الكثيرة التعقيد أو
ّ

المتخصصة
منش ت الخدمات
ّ

رب
عندما يفرض القانون ذلك ،أو يفرضه االتفاق بين ّ
تحدد ذلك السياسات في حال
العمل والموظّف أو عندما ّ

القانونية
المحاسبية و
كما نفقات تسديد التكاليف
ّ
ّ
المكتبية وما شابه من تكاليف والتي هي الزمة
و
ّ
بما هو منطقي ألي من الشكاوى ،وإلنهاء الهبات
عية وتسديدها وكلفة التخزين والنقل والحماية
الفر ّ
بالملكية المكتسبة أو المنتجة للهبة
التصرف
ّ
و ّ
والتكاليف غير المباشرة المرتبطة بالرواتب واألجور.
عية
وتكون المطالبات التي تأتي بموجب الهبات الفر ّ
أيضا مسموحة.
والتي هي مشتركة مع الهبة هي ً

تكون تكاليف اإليجار الناتجة عن اإليجارات غير
المنتهية مسموحة عندما تكون ضرورية بشكل منطقي
من أجل تأدية الهبة عندما ال تتخطّى هذه المبالغ قيمة
العقار المستأجر وتكون المنظّمة قد بذلت قصارى جهدها
من أجل إنهاء اإليجار أو تسويته أو التقليص من كلفته.

المحلية
تتم للحكومة
المقبولة
ّ
عموما والمدفوعات التي ّ
ً
بدال من الضرائب
ً

الضرائب المطلوبة أو المستحقّة ضمن مباد المحاسبة

تكاليف غير مباشرة

مادية ،يحب اعتبار استخدام هذه المنشآت على ّأنها
ّ

المعدالت
بمعدل يختلف عن
ّ
يتم تحميلها ّ
الواقعي واال ّ
المطبقة على غير الهبات .عندما ال تكون التكاليف
ّ

بد من تحميلها
مادية ،ال ّ
عندما تكون هذه التكاليف ّ
بشكل مباشر للهبات النافذة على أساس االستخدام

فكرة عن الموضوع.

منطقية بالمقارنة مع المبالغ المدفوعة في
كانت المبالغ
ّ
العادية في خالل الفترة السابقة بما يعطي
نهاية الخدمة
ّ

تكاليف نهاية الخدمة

مواد الكلفة

مسمو بها

مسمو بها بشكل مشروط

غير مسمو بها

30

تكاليف االنتقال

سفر األمناء

تكاليف السفر

تكاليف النقل والبريد

المواد والكتب ورسوم التعليم والتكاليف التي تفرضها

وخاضعة لقيود.

يكون سفر األمناء أو المدراء وتكاليف عيشهم مسموحة

واإلنتقال)

فردية
العائلة والموظّفين والتي تكون إما
جماعية او ّ
ّ
مسموحا بها بموجب الفقرتَين  44و( 45التوظيف
ً

العادية
المتكبدة في خالل األعمال اإلدارّية
الهبة أو
ّ
ّ
للمنظّمة .تكون التكاليف الضرورية والمنطقية لتن ّقل

الخاصة بالموظّفين
النقل والسكن والعيش والمواد األخرى
ّ
رسمية لعمل ما يكون ضمن
الذين يكونون ضمن مهام
ّ

تم تسليمها على أساس أنها كلفة مباشرة أو
العملية أو ّ
غير مباشرة بحسب طريقة تعامل المنظّمة معها.

كلفة الشحن والنقل والبريد المرتبطة بشراء سلع داخلة في

التعليمية والتعويضات على الموظّفين بما ال
المؤسسات
ّ
ّ
يتخطى الـ 156ساعة في السنة.

تكاليف التدريب والتعليم

مواد الكلفة

مسمو بها

األميركية)
توظيفه إلى الحكومة
ّ

شهر من
للموظّف الذي يستقيل من الوكالة ضمن ً 12ا

اإلقفال( .مالحظة :يجب إعادة تسديد التكاليف التي تدفع

نقليات اغراض
وال يتخطّى التكاليف
الحقيقية .ينطبق على ّ
ّ
الشخصية وكلفة إيجاد منزل وتكاليف
الموظّف وعائلته
ّ

رب العمل
تكون مسموحة فقط في حال كانت لمصلحة ّ
خطية
سياسة
متناسبا مع
وفي حال كان التسديد للموظّف
ّ
ً

الوصول وعدد األشخاص لك ّل رحلة إلى الخارج.

اي منهما) ،موافقة
واالراضي التي هي ضمن ّ
ملكية ّ
الوكالة المانحة للهبة المسبقة ضرورّية لجهة السفر ومكان

من أجل السفر إلى الخارج (خارج كندا والواليات المتحدة

مسمو بها بشكل مشروط

الضرائب المتوفّر إعفاءات بشأنها

غير مسمو بها
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أجل تلبية التقلّبات في حجم العمل .قد تبقى معطّلة حتّى
تم استخدامها فيها.
عام بعد انتهاء الفترة التي ّ

تكاليف الصيانة والتصليح

يسمح بها كتكاليف مباشرة للهبة عندما تكون الزمة من

المعدات على ّأنها تحسينات على رأس المال
ّ

تعتبر التكاليف التي تضيف إلى القيمة الدائمة للمباني أو

للهبة.

أجل تأدية الهبة على أن توافق عليها الوكالة المانحة

نفقات السكن العي

التحسينات عل األراضي المباني

المانحة للهبة.

بها على ّأنها تكاليف مباشرة بشرط أن تكون بقيمة
 5,000,00دوالر وما فوق وقد وافقت عليها الوكالة

مسموحا
من أجل أداء الهبة ،تكون نفقات رأس المال
ً

ال يسمح بها إال بموافقة مسبقة من الوكالة المانحة للهبة

المعدات
ّ

المنش ت المعطّلة

تكون مسموحة فحسب بموجب هبة او إذن خطّي
الية
تعطيه الوكالة الفدر ّ
مسموحا بها فحسب في حال كانت مطلوبة من
يكون
ً

ال رامات والعقوبات

الخدمات الموهوبة

يسمح بها فقط بعد الموافقة المسبقة للوكالة المانحة للهبة.

يمكن تحميلها على ّأنها كلفة غير مباشرة عندما تكون
مهمة وتدعمها مبالغ كبيرة من التكاليف غير
الخدمات ّ
المباشرة وتكون متماشية مع شروط األنظمة.

المباني أو تحسينها

أر

المال من أجل شراء األراضي

مواد الكلفة

مسمو بها

مسمو بها بشكل مشروط

تم بيعه.
تسديد رهن منزل ّ

خسارة بعد مبيع منزل سابق أو األصل والفائدة على

تكاليف االنتقال  -رسوم مرتبطة بشراء منزل جديد أو

غير مسمو بها
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التأليف

اإلتاوات براءات االخت ار

تكاليف النشر والطباعة

المهنية
رسوم الخدمات
ّ

تكاليف ما قبل من الهبة

تكاليف براءة االخت ار

تكاليف المنظّمة

دعم المشاركين

حقوق

االجتماعات والمنش ت تكاليف

مواد الكلفة

مسمو بها

مجانا أو في حال كانت غير صالحة أو غير
استخدامها ً
مدة صالحيتها.
قابلة لإلنفاذ أو انتهت ّ

المرتبطة إال في حال كان للحكومة الفدرالية إمكانية

خالل شراء حقوق التأليف أو براءة االختراع أو الحقوق

يسمح باإلتاوات أو التكاليف الناتجة عن االكتساب من

خطيا بذلك.
الخبيرة بالموضوع ً
إذنا ً

مسموحة كتكاليف مباشرة إال في حال أعطت الوكالة

ال تكون تكاليف الطباعة والتوزيع والترويج والبريد والتسليم

متماشيا مع الممارسة
خارجي وعندما يكون ذلك
فني
دعم ّ
ً
ّ
ومنطقيا ضمن إطار العمل بغية تأدية هدف الهبة.
السابقة
ً

يسمح بها للمستشارين عندما تكون المنظّمة بحاجة إلى

فترة األداء مع الموافقة المسبقة للوكالة المانحة للهبة

قبل منح الهبة وكانت الزمة لالمتثال إلى جدول التسليم أو

تكبدها قبل التاري الفعلي لبدء
تم ّ
تكون التكاليف التي ّ
تم التفاوض بشأنها
الهبة مسموحة على أن يسمح بها إذا ّ

الية
تتكبدها الهبة أو الحكومة الفدر ّ
المطلوب أن ّ

عدة غير مسموح بها ّإال في حال كان من
تكون تكاليف ّ

الوكالة الخبيرة.

إعادة تنظيمها ما عدا تلك التي تحظى بإذن مسبق من

ال ُيسمح بنفقات التأسيس والسمسرة والتنظيم واإلستشاريين
اإلداريين وأتعاب المحامين لدى تأسيس منظّمة ما أو لدى

المنظمة التي تستفيد من الهبة)

الوكالة المانحة للعطاء المسبقة( .ال ينطبق األمر على

ومخصصات العيش والسفر ورسوم التسجيل
تكون األجور
ّ
المدفوعة باسم المشاركين مسموحة على أن تحظى بموافقة

مسمو بها بشكل مشروط

غير مسمو بها
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إنهاء الخدمة

تكاليف التدريب والتعليم

تكاليف اإلنهاء

تسديد مبال تعوي

البيع والتسويق

تكاليف إعادة الترتيب أو الت يير

مواد الكلفة

مسمو بها

تكاليف التدريب والتعليم

من المنظمة أو بخطأ مقصود منها.

الهبة مسموحة إال في حال استمرت تلك التكاليف بإهمال

تكون التكاليف التي ال يمكن توقيفها مباشرة بعد انتهاء

الية وقد حظي بموافقة
الزما ألداء البرامج الفدر ّ
يكون ذلك ً
الوكالة المانحة.

نشاطها في البالد أو تقليص جحمه عدا في الحاالت التي

حال إنهاء خدمة الموظّف األجنبي نتيجة إلقفال المنظمة

العادية أو المتماشية
مسموحة  )1إذا كانت تتخطى المبالغ
ّ
مع ممارسات المنظّمة في الواليات المتّحدة أو  )2في

أما المبالغ التي تدفع للمواطنين األجانب
المانحة للهبةّ .
الذين توظّفهم المنظّمة خارج الواليات المتحدة فتكون غير

إال في حال الحصول على الموافقة المسبقة من الوكالة

كانت المنظمة لتدفعه في الواليات المتحدة غير مسموحة

تكون المبالغ المدفوعة للموظّفين الرسميين بما يتخطى ما

الزما من أجل أداء الهبة.
عندما يكون ذلك ً

تكاليف مباشرة مع الموافقة المسبقة للوكالة المانحة للهبة

ألي
والعالقات العامة) ،ال تكون تكاليف البيع والتسويق ّ
تم دمجها على ّأنها
منتج أو خدمة مسموحة إال في حال ّ

باستثناء تكاليف العالقات العامة المسموحة (راجع اإلعالن

الوكالة المسبقة فحسب.

يسمح بتكاليف إعادة ترتيب المكاتب أو تغييرها بموافقة

مسمو بها بشكل مشروط

غير مسمو بها
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التكاليف واألعمال التي تتطلّب الموافقة المسبقة بشكل خاص
 2الملحق  Bبيان سياسة الهبات الخاصة بوزارة الصحة والخدمات
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اإلنسانية الجزء الثاني المستند 5
ّ

تكبــد كلفــة بعــض
تعنــي الموافقــة المســبقة الحصــول علــى إذن الوكالــة المانحــة للهبــة مســبقًا مــن أجــل ّ

المـواد التــي تعتبــر علــى أنهــا تتطلّــب موافقــة مســبقة بموجــب التعميــم حــول بيــان سياســة الهبــات

خطيــا .عندمــا يــرد بنــد
الخاصــة بــو ازرة
الصحــة والخدمــات اإلنسـ ّ
ّ
ـانية .وبشــكل عــام ،يكــون هــذا اإلذن ً

معينــة تتطلــب الموافقــة المســبقة فــي موازنــة هبــة مــا ،تعتبــر الموافقــة علــى الموازنــة موافقــة علــى
كلفــة ّ
تلــك الكلفة.

تشــتمل تلــك الكلفــة واألعمــال علــى التالــي:
المعدات ونفقات رأس المال األخرى
نفقات
ّ
نفقات السكن
تكاليف دعم المشاركين

مجتمعية
مدنية أو
ّ
رسوم العضوية في منظّمات ّ
تكاليف ما قبل منح الهبة
تكاليف الطباعة والنشر

بد من إعطاء الموافقة لكل رحلة
الرحالت
الدولية -ال ّ
ّ
التعويض عن الساعات اإلضافية

المرحلة وغير المعقودة
األرصدة
ّ
تغيير المنظمة الواهبة
التغيير في المدى أو األهداف

أساسي
وضعية المحقّق األساسي أو مدير المشروع أو أي شخص
التغييرات في
ّ
ّ
تتم تسميته في إشعار الهبة
آخر ّ
اكتساب ورشة بناء أو أرض أو مبانٍ
االنحراف عن شروط الهبة وأحكامها

محلية
إضافة العنصر األجنبي إلى هبة معطاة لمنظمة ّ

التعويض على فريق ثالث
الحاجة إلى تمويل إضافي

تمديد بال كلفة

تكاليف البحوث الخاصة برعاية المرضى

استبقاء أموال الهبة من أجل البحوث عند منح هبة لمهنة

نقل المبالغ الخاصة بمخصصات التدريب (األجور ،رسوم التسجيل ،األتعاب)

إلى فئات أخرى من الموازنة

نقل األموال بين أعمال البناء وأعمال غير البناء

الفرعية أو التعاقد من
نقل العمل البرمجي الكبير مثل التحويالت والهبات
ّ
أولية
الخارج إلنجاز عمل بموجب هبة ّ
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المســرد
اإلدارية
المتطلّبات
ّ

الممارســات العامــة التــي تكــون مشــتركة فــي إدارة الهبــات مثــل المحاســبة الماليــة واإلبــالغ إوادارة
المعدات واســتبقاء الســجالت
ّ

السلفة

يسدد إلى المتلقّي بناء على طلبه إما قبل أن يبدأ المتلقّي بصرف النقد أو من خالل استخدام
مبلغ ّ
اإلنسانية من خالل
غالبية سلفات و ازرة الصحة والخدمات
المحددة مسبقًا .يتم تسديد
جداول الدفع
ّ
ّ
ّ

نظام إدارة الدفع ،وهو نظام مركزي لتسديد الهبة في الو ازرة.

الكلفة القابلة للتخصيص

معينة ،مشروع هبة ،خدمة ،قسم أو أي
كلفة يمكن تخصيصها لهدف كلفة محدد (مثل وظيفة ّ
الية
نشاط آخر) بما يتماشى مع المنافع
النسبية الناتجة منها .يمكن تخصيص كلفة ما لهبة فدر ّ
ّ

تكبدها للهدف نفسه في الظروف
يتم ّ
عندما تتم معالجتها بشكل متماسك مع التكاليف األخرى التي ّ
تكبدها بشكل خاص للهبة ( )2تكون مفيدة للهبة ولعمل آخر ويمكن توزيعها
يتم ّ
نفسها و(ّ )1
منطقية على المنافع الناتجة أو ( )3تكون الزمة لعمل المنظمة العام.
بنسب
ّ

الكلفة المسموحة

منطقية من أجل تأدية الهبة ( )2قابلة للتخصيص
يتكبدها المتلقّي والتي تكون ()1
ّ
الكلفة التي ّ
الية السارية على المنظّمة
( )3متماشية مع أي قيود أو استثناءات ّ
محددة في مباد الكلفة الفدر ّ

تكبدت الكلفة أو الواردة في إشعار الهبة لجهة النوع أو مبلغ الكلفة ( )4متماسكة مع األنظمة
التي ّ
اليا
والسياسات إواجراءات المتلقّي التي تنطبق بالشكل نفسه على أنشطة المنظّمة المدعومة فدر ً
واألنشطة األخرى ( )5حازت معالجة متماسكة للتكاليف المباشرة وغير المباشرة ( )6محددة

أي هبة
بما يتماشى مع مباد المحاسبة المقبولة
عموما و( ) غير مشمولة على ّأنها كلفة في ّ
ً
مسموحا بشكل محدد في النظام)
اليا (إال في حال كان ذلك
ً
مدعومة فدر ً

التقنيات األخرى مستعملة من أجل تفادي
عملية تكون فيها الوساطة أو
ح ّل النزاعات البديلة
ّ
ّ
النزاعات أو حلّها

الهبة

معين من أجل إجراء برنامج أو مشروع حائز
تؤمن أموال القسم التشغيلي إلى متلق ّ
الوثيقة التي ّ
التقدم) .عندما يستخدم المصطلح
الموافقة (على أساس استمارة موافق عليها أو تقرير مرحلي عن ّ
كإسم يستخدم بالمعنى نفسه كهبة.

بدال من النقد وذلك لهيئة
تؤمن المال والممتلكات و/أو المساعدة المباشرة ً
آلية مساعدة ّ
مالية ّ
دعما لهدف عام وليس لصالح
تستوفي الشروط من أجل القيام بمشروع أو بنشاط موافَق عليه ً

يتم استخدام الهبة عندما ال يتوقّع القسم التشغيلى أي مشاركة في البرامج مع
الحكومة المباشرّ .
1
المتلقي في خالل األداء للنشاطات المدعومة مالياً .

 1مالحظة مترجم :مصطلح هبة مستخدم بالمعنيين

36

مرحلة
أموال ّ

اليــة غيــر المعقــودة التــي تبقــى فــي نهايــة ك ّل فتـرة موازنــة والتــي يمكــن تدويرهــا لفتـرة
األمـوال الفدر ّ

موازنــة ثانيــة مــن أجــل تغطيــة التكاليــف المســموحة فــي فتـرة الموازنــة تلــك (أكانــت كتعويــض أو كإذن
إضافي).

مرحلــة.
عتبــر األمـوال المعقــودةّ ،إنمــا غيــر المصفّــاة ،أمـواالً ّ
ال تُ َ

تصفية

العمليــة التــي يحـ ّـدد القســم التشــغيلي مــن خاللهــا مــا إذا كان المتلقّــي ومكتــب الهبــة قــد أتـ ّـم األعمــال
ّ
اإلداريــة الســارية واألعمــال المطلوبــة كافــة بموجــب الهبــة.

المنافسة

بموضوعيــة .يتـ ّـم تقييــم اســتمارات الطلــب مقابــل
عمليــة تتـ ّـم مــن خاللهــا مراجعــة اســتمارات الطلــب
ّ
ّ
معاييــر المراجعــة القائمــة كمــا يتـ ّـم تســجيل النقــاط التــي تحرزهــا وتصنيفهــا علــى هــذا األســاس.

التعاونية
االتفاقات
ّ

مهمــة .ويعنــي التدخــل المهــم أن موظفــي
آليــة دعــم مالــي يتـ ّـم اســتخدامها عنــد ّ
تدخــل برمجــة فدراليــة ّ
يحدده إشــعار الهبة.
قســم التشــغيل يســاهمون أو يشــاركون في أنشــطة مشــروع أو برنامج كما ّ

حقوق التأليف

تؤمنهــا القوانيــن فــي الواليــات المتحــدة (العنـوان  ،1قانــون األمــم المتحــدة)
نــوع مــن الحمايــة التــي ّ

الفنيــة
االصليــة» بمــا فــي ذلــك األعمــال
لمؤلفــي «أعمــال التأليــف
ـيقية و ّ
اميــة والموسـ ّ
األدبيــة والدر ّ
ّ
ّ

وب ارمــج الكمبيوتــر وبعــض األعمــال الفكرّيــة األخــرى .تتوفّــر هــذه الحمايــة لألعمــال المنشــورة وغيــر
المنشورة.

التكاليف المباشرة

تكاليــف يمكــن تحديدهــا بشــكل خــاص ضمــن مشــروع حائــز علــى رعايــة خاصــة أو نشــاط تعليمــي أو

أي نشــاط مؤسســي آخر يمكن ربطه مباشـرة بتلك األنشــطة بطريقة ســهلة وبدرجة عالية من الدقة
نوعــا ما.
ً

ا
لمعدات

الماديــة غيــر القابلــة للصــرف وعمرهــا االفت ارضــي ألكثــر مــن ســنة
ـخصية
إحــدى مـواد
ّ
الملكيــة الشـ ّ
ّ
وكلفــة اكتســابها بقيمــة 5,000
المبلــغ األقل.

أو أكثــر للوحــدة الواحــدة أو عتبــة رســملة يحددهــا المتلقّــي ،حســب

ربحية
منظمة ّ

منظمــة أو مؤسســة أو شــركة أو كيــان قانونــي آخــر يكــون تنظيمــه أو تشــغيله لصالــح أصحــاب
أيضــا علــى أنهــا
الشــأن أو المالكيــن اآلخريــن أو لمصلحتهــم الماليــة .تعتبــر تلــك المنظّمــات ً
منظّمــات تجارّية.

التكاليف غير المباشرة

كلفــة يتكبدهــا المتلقــي ألهــداف عامــة أو مشــتركة وال يمكــن ربطهــا بشــكل خــاص بمشــروع أو

أيضــا علــى أنهــا تكاليــف المنشــآت أو التكاليــف اإلدارّيــة.
ببرنامــج معيــن .تعــرف هــذه التكاليــف ً
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الممتلكات غير المادية

ممتلــكات ال وجــود مــادي لهــا عــادة .هــي تشــتمل ،مــن دون حصــر ،حقــوق التأليــف التــي يتــم

اكتســاب الحقــوق لهــا بموجــب الهبــة بـراءات االختـراع والملكيــة الفكرّيــة األخــرى التــي يتــم مــن أجلهــا
اكتســاب الملكيــة بموجــب هبــة .القــروض والســندات وســندات الديــن األخــرى (حتــى ولــو اعتبــرت
مادية لغايات أخرى) اتفاقات اإليجارة وســندات األســهم وســندات الملكية األخرى .ويســتثني

المصطلــح حقــوق التأليــف وبـراءات االختـراع وأوجــه الملكيــة الفكرّيــة األخــرى التــي يتـ ّـم توليدهــا أو

معينــة.
تطويرهــا بـ ً
ـدال مــن اكتســابها فــي ظــل هبــة ّ

المساهمة بمقابل أو مشاطرة الكلفة

يقدمهــا فريــق ثالــث والجــزء مــن الكلفــة ضمــن مشــروع أو برنامــج مدعــوم
قيمــة المســاهمة
العينيــة التــي ّ
ّ
اليــة .تكــون التكاليــف التــي تســتعمل مــن أجــل تلبيــة متطلّبــات
تتحملهــا الحكومــة الفدر ّ
فدر ً
اليــا ال ّ
المســاهمة بمقابــل أو تشــارك الكلفــة خاضعــة للسياســات نفســها التــي ترعــى القابليــة للســماح علــى
غـرار التكاليــف الداخلــة ضمــن الموازنــة الموافــق عليهــا.

تكاليف ما قبل من الهبة

تكبدهــا قبــل تاريـ بدايــة فتـرة المشــروع وذلــك اســتباقًا لهبــة وعلــى مســؤولية الطالــب
تكاليــف يتـ ّـم ّ
للتكاليــف المســموحة األخــرى.

الموافقة المسبقة

الخطيــة أو إصــدار المســؤول عــن إدارة الهبــة فــي القســم التشــغيلي هبــة جو ًابــا علــى طلــب
الموافقــة
ّ

خطــي مــن المتلقّــي لتكبــد كلفــة مباشـرة والقيــام بــأي عمــل يتطلّــب هكــذا موافقــة (كمــا هــي محـ ّـددة فــي
ـانية) .فــي حــال كانــت
الجــزء الثانــي مــن بيــان سياســة الهبــة التابــع لــو ازرة الصحــة والخدمــات اإلنسـ ّ

التكاليــف أو األعمــال األخــرى محـ ّـددة بشــكل خــاص فــي اســتمارة طلــب مــا ،تشــكل الموافقــة علــى

يحــا .ال بـ ّـد مــن الحصــول علــى الموافقــة
اســتمارة الطلــب إواصــدار الهبــة علــى هــذا األســاس تصر ً

الســابقة علــى مكونــات الكلفــة غيــر المباشـرة مــن الوكالــة الخبيـرة أو ال بـ ّـد مــن تحديدهــا فــي مبــاد
الكلفة الســارية.

دخل البرنامج

يحصلــه المتلقّــي والــذي ينتــج مباشـرة عــن مشــروع أو برنامــج أو نشــاط مدعــوم
إجمالــي الدخــل الــذي
ّ
يحصلــه نتيجــة للهبــة.
بهبــة أو
ّ

تكاليف المشرو أو البرنامج

العينيــة لفريــق ثالــث)
يتكبدهــا المتلقــي (وقيمــة المســاهمات
ّ
هــي إجمالــي التكاليــف المســموح بهــا التــي ّ

فــي تحقيــق أهــداف الهبــة فــي خــالل فتـرة المشــروع.

فترة المشرو

إجمالــي الوقــت الــذي نــال الموافقــة مــن أجــل دعــم المشــروع بشــكل مبرمــج .تشــتمل فتـرة المشــروع

اإلجماليــة القطعــة التنافســية األساسـّـية والقطــع التنافســية التابعــة الناتجــة عــن هبــة المتابعــة التنافســية
ّ

وأي تمديــدات غيــر تنافسـّـية أخــرى.
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العقار

الهيكليــات والتوابــع باســتثناء اآلليــات والمعـ ّـدات المنقولــة.
أرض ،بمــا فيهــا تحســينات األرض و
ّ

الكلفة المعقولة

يتكبدهــا شــخص حــذر فــي الظــروف
كلفــة تكــون بطبيعتهــا أو بقيمتهــا ال تتخطّــى تلــك التــي قــد ّ
القائمــة فــي وقــت اتخــاذ القـرار الــذي نتجــت عنــه الكلفــة.

المتلقّي

ـي مــن القســم التشــغيلي ويكــون مســؤوًال عــن
المنظّمــة أو الفــرد الــذي يتلقّــى هبــة أو هبــة اتفــاق تعاونـ ّ
ـاءال عنهــا وعــن تأديــة النشــاط أو المشــروع المدعــوم بالهبــة .يكــون
اســتخدام األمـوال المؤمنــة ومسـ َ

قانونيــا حتــى إوان كان إشــعار الهبــة قــد أشــار إلــى أحــد عناصـره وحســب .ويشــتمل
كيانــا
المتلقّــي ً
ً
المصطلــح معنــى الموهــوب لــه.

التسديد

غالبيــة دفعــات
مبلــغ يسـ ّـدد إلــى المتلقــي علــى طلــب منــه بعــد أن يكــون قــد دفــع المــال النقــد .تمـ ّـر
ّ

ي لدفــع الهبــات فــي الــو ازرة.
التســديد مــن خــالل نظــام إدارة الدفــع وهــو النظــام المركــز ّ

عية
الهبة الفر ّ

يؤمنــه المتلقّــي بموجــب هبــة
المســاعدة
الماليــة علــى شــكل مــال أو ملكيــة بـ ً
ّ
ـدال مــن المــال الــذي ّ

ـق فرعــي مؤهــل إلــى متلــق فرعــي ثالــث) .يشــتمل المصطلــح
مؤهــل (أو مــن متلـ ّ
ـي ّ
إلــى متلــق فرعـ ّ

يؤمنهــا اتفــاق قانونــي وحتــى ولــو كان اســم االتفــاق القانونــي عقـ ًـدا إال أنــه
المســاعدة الماليــة عندمــا ّ
ال يشــتمل توريد المشــتريات من الســلع أو الخدمات أو ،وألهداف بيان السياســة هذا ،أي شــكل من
التعاونيــة .ويشــتمل المصطلــح االتفاقــات الخاصــة باتحــاد
أشــكال المســاعدة غيــر الهبــات واالتفاقــات
ّ

شركات.

المتلقي الفرعي

ق أو مــن متلـ ٍ
عيــة مــن متلـ ٍ
ق فرعــي آخــر بموجــب هبــة مســاعدة ماليــة ويكــون
كيــان يتلقّــى هبــة فر ّ

مســؤوًال أمــام المتلقّــي أو المتلقــي الفرعــي اآلخــر لجهــة اســتخدام األمـوال الفدراليــة التــي تنتــج مــن
عية.
الهبــة الفر ّ

المستلزمات

ـخصية غيــر المعـ ّـدات والممتلــكات غيــر الماديــة وســندات الديــن .تشــتمل فئــة
الممتلــكات الشـ ّ

ادا ُيمكــن اعتبارهــا معـ ًـداتّ ،إنمــا ال تســتجيب لتعريــف العتبــة.
المســتلزمات مـو ً

المادية
الملكية
ّ
ّ

ماديــة.
ملكيــة غيــر ّ
المعــدات والمســتلزمات وأي ملكيــة أخــرى غيــر تلــك التــي تـ ّـم تحديدهــا علــى ّأنهــا ّ

ملكيــة فكرّيــة أخــرى تنتــج عــن هبــة أو
كمــا ال تشــمل حقــوق التأليــف وال بـراءات االختـراع وال أي ّ
تتطـ ّـور جراءهــا (بــدل اكتســابها).

العينية
مساهمات الفريق الثال
ّ

يؤمنــه
نامجــا
قيمــة المســاهمات غيــر
ّ
ـروعا أو بر ً
النقديــة التــي تفيــد بشــكل مباشــر مشـ ً
مدعومــا بهبــة ّ
ً
األفرقــاء الثالثــون غيــر الفدرالييــن إلــى متلـ ٍ
ـق فرعــي أو متعاقــد بحســب الكلفــة بموجــب الهبــة
ق أو متلـ ّ
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العينيــة علــى شــكل عقــار أو معــدات أو
عيــة مــن دون أي عــبء .تكــون المســاهمات
ّ
أو الهبــة الفر ّ

مســتلزمات أو أي ملكيــة قابلــة لالنفــاق أخــرى وســلع وخدمــات ذات إفــادة مباشـرة ويمكــن ربطهــا

بشــكل خاص بمشــروع أو برنامج.

إجمالي تكاليف البرنامج أو المشرو

إجمالــي التكاليــف المســموح بهــا (المباشـرة وغيــر المباشـرة) التــي يتكبدهــا المتلقــي مــن أجــل القيــام

بمشــروع أو نشــاط تدعمــه هبــة .يشــمل إجمالــي تكاليــف البرنامــج أو المشــروع التكاليــف التــي تحملهــا

الهبــة والتكاليــف التــي يتـ ّـم تحميلهــا إلــى المتلقــي مــن أجــل تلبيــة متطلبــات المســاهمة بمقابــل أو
مشــاركة الكلفة.

الكلفة غير المسمو بها

كلفــة يحددهــا قانــون أو نظــام ،مبــاد الكلفــة الفدراليــة أو شــروط الهبــة وأحكامهــا التــي قــد ال يعــاد

تســديدها بموحــب هبــة أو اتفــاق تعاونــي.
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