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شهر أكتوبر  إلىالتحديث األخير  ويعود تاريخ، (INTPA.R.4]تقع مسؤولية مضمون هذا الباب على عاتق وحدة الشراكات الدولية )

2021.] 

 مقدمة 1. 1. 1. 1 .19

 تتألّف الشروط العامة من الفصول األساسية المنّظمة لمرحلة تنفيذ عقود المنح.

والتي تشكل جزءا  ،ل األساس إلدخال مجموعة من التعديالت عليها عند الحاجةوتكون متبوعة بمجموعة من الشروط الخاصة التي تمثّ 

 ال يتجزأ من عقد المنحة )المشار إليه الحقا بـ "العقد"( وتتضمن جميع البنود اإلضافية أو االستثناءات الضرورية لألحكام العامة وفقا

 بالعقد. نلي  للظروف المحددة للعمل المرجو تنفيذه أو برنامج العمل المشمو

تكتسي مجموعة الشروط العامة والخاّصة، رفقة الملحقات األخرى للعقد، صبغة إلزامية قانونا وتنّظم حقوق األطراف المتعاقدة 

 وواجباتها، وتسود الشروط الخاصة على الشروط العامة.

خاصة بكل طلب عروض، مع ضرورة أخذها تعتبر المعلومات الواردة في هذا الدليل بمثابة توجيهات عامة، وعليه، يمكن وضع قواعد 

 بعين االعتبار.

المنضوية ضمن قسم الشروط العامة وال يغطي جميع أحكام بنود العقد، كما ال يُعنى  الفصولال يتناول دليل المستخدم قيد النظر جميع 

أو معقّدة والتي قد تتطلّب بعض  بجميع وثائق طلب العروض أو الملحقات الخاصة بالعقد، بل يتناول المسائل التي تعتبر أساسية

 التوضيحات.

 الوثائق الموالية المرفقة بالشروط الخاصة التي تشكل جزءا ال يتجزأ من العقد: علىينطوي دليل المستخدم قيد النظر 

العرض د( ومذكرة 3ب(، بما في ذلك اإلطار المنطقي )الملحق ه3من الجزء باء من الملحق ه 1.2: وصف العمل )القسم Iالملحق 

 ب(3من الملحق ه "ألف"من الجزء  1المقتضبة )القسم 

 (2ح 3: الشروط العامة السارية على عقود الِمنح المبرمة في إطار األعمال الخارجية التابعة لالتحاد األوروبي )الملحق هIIالملحق 

 ج( 3( )الملحق ه3و 2و 1)جداول البيانات  التسيير: ميزانية العمل/ ميزانية IIIالملحق 

 (3ح3: قواعد منح العقد )المرفق هIVالملحق 

 و(3والملحق ه 4ح3المالي" )الملحق ه البيان: نموذج طلب الدفع واستمارة "Vالملحق 

 ( 7ح3والملحق ه 6ح3والملحق ه 5ح3: نماذج التقارير الوصفية والمالية )الملحق ه VIالملحق 

 

 ياري:على أساس اخت

النفقات المترتبة عن عقد المنحة المبرم في إطار األعمال الخارجية لالتحاد األوروبي ونموذج  لمراجعة: الشروط المرجعية VIIالملحق 

 (8ح3تقرير االستنتاجات الوقائعية )الملحق ه

 (9ح3: نموذج الضمان المالي )الملحق هVIIIالملحق 

 (10ح3لحق ه: نموذج نقل ملكية األصول )المIXالملحق 

 

تنفيذ عقود المنح المنضوية ضمن إطار األعمال  علىيهدف دليل المستخدم قيد النظر إلى مساعدة موظفي المفوضية األوروبية 

كما أنه غير ملزم رسميا للوثائق التعاقدية وال تترتّب عنه أّي حقوق أو التزامات،  تأويال، وهو ال يمثّل لالتحاد األوروبي الخارجية

اإلدارة وال يمكن تحت أي ظرف من الظروف اعتماده أساسا للطعن قانونيًا أو بأي وسيلة أخرى في أي قرار تتخذه  ،قانونا

 .المتعاقدة
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جميع المستفيدين دون استثناء، بما في ذلك المنسق، إلى مالحظة: يشير مصطلح "المستفيد"، في دليل المستخدم قيد النظر، بشكل عام 

وروبي التابعة للمفوضية والمكتب األ والمراجعةوتسري القواعد المطبّقة على المستفيد، ال سيما تلك المتعلقة بأهلية اإلنفاق وحقوق الرقابة 

 الُمشار إليها في قسم الشروط الخاصة. منخرطة( ودائرة المحاسبات، على الكيانات الOLAFلمكافحة االحتيال )

 الشروط العامة واإلدارية 2.19

 الشروط العامة – األولالفصل  1.2.19

 المبادئ العامة  1.1.2.19

 المبادئ التوجيهية نّص الفصل

الطرفين  اإلدارة المتعاقدةو المستفيد )ين(يمثّل كّل من  1.1

الوحيدين المعنيين بهذا العقد، وفي حال لم تكن المفوضية 

، فهي ال تمثل طرفا في هذا العقد اإلدارة المتعاقدةاألوروبية هي 

 الذي ينوطها بمجموعة من الحقوق وااللتزامات صراحة.

يشير هذا الحكم بشكل محدد إلى مثال اإلدارة غير المباشرة مع 

مغايرة للمفوضية  اإلدارة المتعاقدةالشريكة، حيث تكون  الدول

األوروبية، على سبيل المثال، الموظف المفوض بالدفع على 

المستوى الوطني أو االقليمي أو الوزارة المسؤولة عن التنفيذ في 

 اإلدارة المتعاقدةالدولة الشريكة، ويكون ساريا أيضا عندما تقوم 

 لدولة شريكة بتوقيع نموذج عقد المنحة في إطار تقدير البرنامج.

ال تسوغ إحالة هذا العقد والمدفوعات المترتّبة عنه ألي  2.1

طرف ثالث بأي شكل من األشكال دون الحصول على الموافقة 

 .لإلدارة المتعاقدةالخطية المسبقة 

اإلدارة ها تمويالت تخّصص ةال يسوغ أن تتلقى األطراف الثالثة أيّ 

بشكل مباشر بموجب العقد بدال عن المستفيدين دون  المتعاقدة

 .اإلدارة المتعاقدةموافقة خطية مسبقة من 

 

التوزيع الداخلي للمهاّم بين العديد من  2.1ال يقيّد الفصل 

المستفيدين وال المدفوعات المنصوص عليها في العقد )أي 

بالدفع إلى المدفوعات التي يتكفل بها الموظف المفوض 

أو المدفوعات  الكيانات المنخرطةالمستفيدين الشركاء أو 

 للمتعاقدين أو المستفيدين من الدعم المالي(.

 

 حماية البيانات 2.1.2.19

 

 نّص الفصل

 

 المبادئ التوجيهية

 

لن يتم التعامل مع البيانات الشخصية إاّل ألغراض تنفيذ العقد  3.1

، كما يمكن نقلها إلى المتعاقدة اإلدارةمن قبل  ورصدهوإدارته 

الهيئات المسؤولة عن تنفيذ مهاّم رقابيّة أو تفتيشية في إطار تطبيق 

قانون االتحاد األوروبي. ويحق للمستفيدين النفاذ إلى معطياتهم 

اإلدارة الشخصية وتصحيحها والتوّجه بأسئلتهم في هذا الصدد إلى 

ئة اإلشراف ، فضال عن حقهم في التواصل مع هيالمتعاقدة

 األوروبية لحماية البيانات في أي وقت.
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في إطار العقد قيد النظر، ينبغي أن يتعامل المستفيدون مع  4.1

البيانات الشخصية وفقا ألحكام قانون االتحاد األوروبي 

والتشريعات الوطنية المعمول بها في مجال حماية البيانات )بما في 

ذلك شروط التصريح أو اإلشعار(، كما ينبغي عليهم الحرص على 

الشخصية واستخدامها مقتصرا على  أن يكون النفاذ إلى البيانات

أغراض تنفيذ العقد وإدارته ومتابعته واتخاذ كافة التدابير األمنية 

المالئمة على المستويين التقني والتنظيمي، لضمان سرية هذه 

 البيانات قدر اإلمكان وللحدّ من فرص النفاذ إليها. 

 

 

 دور المستفيدين 1.1.2.19

 المبادئ التوجيهية نص الفصل

 ينبغي على المستفيدين أن: 5.1

عن  اإلدارة المتعاقدةيتحّملوا المسؤولية تضامنيّا أمام  أ.

تنفيذ العمل واتخاذ جميع التدابير الالزمة والمعقولة لضمان تنفيذه 

 ووفقا ألحكام العقد. Iوفقا لوصفه الوارد في الملحق 

 

ئها وفي هذا الصدد، ينبغي على المستفيدين تنفيذ األعمال وإيال

االهتمام والكفاءة والشفافية واالجتهاد المطلوب في كنف مبدأ 

 اإلدارة المالية السليمة ووفقا للممارسات الفضلى في هذا المجال.

 

يتحّملوا المسؤوليات المترتبة عن أي التزامات تقع على  ب.

 عاتقهم بموجب العقد، سواء بشكل فردي أو تضامني.

 

إلى المنسق إلعداد التقارير  يرسلوا البيانات الالزمة ج.

والبيانات المالية وتوفير أي معلومات أو وثائق أخرى يتطلبها العقد 

 المراجعةوملحقاته، وكذلك جميع المعلومات الضرورية لعملية 

والمراقبة والمتابعة والتقييم، وفقا لإلجراءات المنصوص عليها في 

 .16الفصل 

 

يحرصوا على أن يتم إرسال جميع المعلومات التي ينبغي  د.

والطلبات الموجهة إليها بواسطة  اإلدارة المتعاقدةتقديمها إلى 

 المنسق.

 

يبرموا االتفاقات الداخلية الالزمة لتنظيم عملية التنسيق  ه.

في جميع المسائل  اإلدارة المتعاقدةالداخلي وتمثيل المستفيدين أمام 

قد، بما يتوافق مع أحكامه ووفقا للتشريعات المعمول التي تخّص الع

 بها.

 

مكّرر. يجب على المستفيدين من المنحة واألطراف المتعاقدة  5.1

الحرص على أاّل يكون ثمة أي شكل من أشكال التعاون بين 

المتعاقدين من الباطن أو األشخاص الطبيعيين ذوي الصلة بالعقد، 

العمل و/ أو الدورات التدريبية بما في ذلك المشاركين في ورشات 

والمستفيدين من الدعم المالي المقدم من أطراف ثالثة، والهيئات/ 

األشخاص الواردة أسماؤهم في قائمات التدابير التقييدية لالتحاد 

 األوروبي.

 يتم استخدام نموذج عقد المنحة قيد النظر:

 

i)  لألعمالبالنسبة لجميع األحكام المتعلقة بالمنح الُموجهة ،

مستفيد وحيد مع/ دون كيان )كيانات( تابعة ومستفيدين  مع وجود

 متعدّدين مع/ دون كيان )كيانات( تابعة.

 

ii)  ِالتسييرفي حالة ِمنح. 

 

يمكن أن تغّطي فترة أقصاها سنة  التسييرتجدر اإلشارة إلى أّن منح 

ي أنها واحدة، وبحكم طبيعتها، يتم تقديمها إلى مستفيد واحد، مّما يعن

برامج العمل الموّجهة لمستفيد وحيد. باإلضافة إلى ذلك، فإّن  تدعم

غير واردة في إطار هذا الصنف من  الكيانات المنخرطةمشاركة 

، لم يعد من الممكن اعتماد هذا النموذج من 2015الِمنحِ. بدءا من عام 

عندما يكون المنسق )أو المستفيد الوحيد( عبارة عن  التسييرمنح 

مة )ال سيما منظمة دولية أو كيان تابع لدولة عضو في االتحاد منظّ 

األوروبي( تم تقييم ركائزها بشكل إيجابي من قبل المفوضية. في مثل 

هذه الحالة، تقوم المنظمة بالتوقيع على اتفاقية مساهمة )وهي، فيما 

مضى، عبارة عن اتفاقية لتقديم منحة سبق وأن تّم تقييم ركائزها 

(. وفي سياق األعمال الخارجية PAGoDAلى نموذج باالعتماد ع

لالتحاد األوروبي، تنطبق ذات األحكام على كل من المنح المباشرة 

والمنح المسندة بموجب طلبات العروض، وتجدر اإلشارة إلى أن 

اتفاقية المساهمة تُعنى بالمنح الموّجهة لألعمال حصرا، وأنّه عادة ما 

 منظمات التي سبق وأن تّم تقييم ركائزها.لل التسييرال يتّم تقديم منح 

 

تجدون المزيد من المعلومات بشأن المنح المقدمة للمنظمات التي 

 من دليل وحدة الشراكات الدولية. 5خضعت لتقييم الركائز في الباب 

 

يشير مصطلح "المستفيدين" بشكل عاّم إلى جميع المستفيدين من 

عقد )سواء تلك التي وقّعت العمل، أي جميع الجهات الموقّعة على ال

على  ،بشكل مباشر أو التي فّوضت صالحية التوقيع للمنسق نيابة عنها

 النحو المصرح به في وثيقة االختصاصات المرفقة باستمارة الطلب(. 

غنّي عن القول أّن المنسق يقوم بالتوقيع نيابة عن جميع المستفيدين، 

قدّم بطلب في الغرض ومع ذلك، بإمكان هؤالء توقيع العقد عقب الت
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)دون الحاجة إلى تطبيق أي استثناءات(، وال يؤثر ذلك على حقوق 

 المستفيدين والتزاماتهم المنصوص عليها بموجب العقد.

 

ينبغي إدراج أسماء جميع المستفيدين في قسم الشروط الخاصة 

 (.1ح3ه)الملحق 

 

أ( يتحمل جميع المستفيدين بشكل تضامني مسؤولية ضمان تنفيذ العمل 

وأحكام العقد )المسؤولية التشغيلية(،  Iوفقا للوصف الوارد في الملحق 

فيما يتعلق  اإلدارة المتعاقدةولكّن المسؤول من الناحية المالية أمام 

ة بتنفيذ جميع النشاطات الخاصة بالعمل، بما في ذلك األجزاء المنفذ

، هو المنسق ]انظر الكيانات المنخرطةمن قبل المستفيدين الشركاء و

اإلدارة ز([، وهذا يعني أنّه عند الضرورة، ستقوم  النقطة، 6.1الفصل 

 األموال من المنسق. باسترجاع المتعاقدة

 

يرد تعريف مفهوم اإلدارة المالية السليمة في دليل وحدة الشراكات 

 الدولية.

 

الحكم إلى وثيقة االختصاصات المنوطة بالمنسق هـ( ال يشير هذا 

(، والتي يجب تقديمها إلى ب3والمرفقة باستمارة الطلب )الملحق ه

أثناء مرحلة تقديم الطلب. يتعلق األمر ههنا باألحكام  اإلدارة المتعاقدة

الداخلية التي يتعين سنّها لتنظيم العالقة بين المستفيدين والتي ال 

، علما وأن المفوضية األوروبية إلدارة المتعاقدةاتقتضي تقديمها إلى 

 ال تقدم نموذجا عن هذه األحكام.

 

مكّرر. لغرض ضمان االمتثال للتدابير التقييدية التي يفرضها  1.5

االتحاد األوروبي، ينبغي على لجنة التقييم التأكد، قبل توقيع العقد، من 

مقدم طلب الحصول على منحة أو مقدم الطلب الشريك أو  إسمأّن 

غير وارد في قائمة التدابير التقييدية لالتحاد  المنخرطالكيان 

األوروبي، وذلك عبر التثبت من تركيبة مجلس إدارة الشركة أو هوية 

 المدير التنفيذي.

 

 

 دور المنسق 1.1.2.19

 المبادئ التوجيهية نص الفصل

 بالمهام التالية: يضطلع المنسق 6.1

 

الحرص على تنفيذ العمل وفقا لبنود العقد والتأكد من تنسيق  .أ

 األعمال مع جميع المستفيدين في إطار تنفيذ العمل.

 

لعب دور الوسيط بالنسبة لجميع االتصاالت بين المستفيدين  .ب

 .اإلدارة المتعاقدةو

 

بجميع الوثائق والمعلومات التي ينّص  اإلدارة المتعاقدةمدّ  .ج

عليها العقد، وال سيما فيما يتعلق بالتقارير الوصفية وطلبات 

الدفع. وعندما يتعيّن على المستفيدين تقديم بعض 

المعلومات، فإّن المنسق هو المسؤول عن الحصول عليها 

يلعب دور المنسق أنّه  في حال وجود مستفيد وحيد ال حاجة للقول أنه

 بشكل آلي. 

 

اإلدارة باعتبار أن المنسق يتحمل المسؤولية المالية كاملة أمام  .ل

، فينبغي أن تكون الضمانات المالية المحتملة مقدّمة عاقدةالمت

 باسمه أيضا.

 

، دون اإلدارة المتعاقدةنا بالتزامات المنسق إزاء يتعلّق األمر ه .م

 المساس باألحكام الداخلية المنّظمة لعالقة المستفيدين.
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اإلدارة قبل تقديمها إلى  وتوحيدهاوالتحقق من صحتها 

 .المتعاقدة

 

اإلدارة قوم المنسق بتقديم المعلومات وإحالة الطلبات إلى ال ي

 إاّل عقب االتفاق عليها مع جميع المستفيدين. المتعاقدة

 

بجميع الظروف التي من شأنها التأثير  اإلدارة المتعاقدةإبالغ  .د

 على تنفيذ العمل أو إبطائه.

 

 بالتغييرات القانونية أو المالية أو اإلدارة المتعاقدةإبالغ  .ه

 ،التقنية أو التنظيمية أو الرقابية ذات الصلة بالمستفيدين

وكذلك جميع التغييرات التي قد تطرأ على اسم أحد 

 المستفيدين أو عنوانه أو ممثله القانوني.

 

الحسابات أو الرقابة أو  تدقيقفي سياق إجراء عمليات  .و

، يتعين على 16المتابعة أو التقييمات الموضحة في الفصل 

وفير جميع الوثائق الالزمة، وال سيما حسابات المنسق ت

المستفيدين، ونسخ من أهم الوثائق الداعمة والنّسخ الموقعة 

 .10من أي عقد مبرم وفقا للفصل 

 

تحّمل المسؤولية المالية الكاملة عن التنفيذ السليم للعمل وفقا  .ز

 ألحكام العقد.

 

اقتضت  اتخاذ الترتيبات الالزمة لتقديم الضمان المالي، إن .ح

 من الشروط الخاصة. 2.4الحاجة، وفقا لنّص الفصل 

 

 إعداد طلبات الدفع وفقا لبنود العقد. .ط

 

يتحمل المنسق المسؤولية حصريا في تلقّي المدفوعات التي  .ي

نيابة عن جميع المستفيدين ودفع  اإلدارة المتعاقدةتقدمها 

 مستحقات كل مستفيد الحقا دون تأخير ال مسّوغ له.

 

للمنسق تفويض أّي من هذه المهام أو التعاقد من  ال يمكن .ك

الباطن بشأنها، سواء بشكل كلي أو جزئي، مع المستفيدين 

 أو أي هيئات أخرى.

 

 االلتزام بتقديم التقارير الوصفية والمالية - 2الفصل  2.1.2.19

 المبادئ التوجيهية نص الفصل

بجميع المعلومات الالزمة  اإلدارة المتعاقدةيمدّ المستفيدون  1.2

لتنفيذ العمل ذي الصلة، وينبغي أن تتضّمن التقارير المقدمة وصفا 

لكيفية تنفيذ العمل وفقًا لألنشطة المقررة والصعوبات المصادفة 

ت التي تم والتدابير التي تم اتخاذها للتغلب عليها وجميع التعديال

إدخالها ومستوى التقدم المحرز من حيث النتائج المحققة )التأثير 

واآلثار أو النواتج( وفقا للمؤشرات المناسبة، كما ينبغي تنظيم هذه 

التقارير على نحو يخّول متابعة الهدف )األهداف( من العمل 

والوسائل المزمع استخدامها أو المستخدمة وتفاصيل الميزانية 

تحّمل ي، ولإلدارة المتعاقدةيمثّل المنسق المخاطب الوحيد 

ة لصياغة التقارير الموّحدة، مسؤولية جمع كافة المعلومات الالزم

بعبارة أخرى، فهو المسؤول عن الحصول على هذه المعلومات 

. اإلدارة المتعاقدةوالتحقق من صحتها وتوحيدها قبل إرسالها إلى 

يتفق جميع المستفيدين على حقيقة أن المنسق ال يقوم بإرسال أّي 

م مسبقا دون االتفاق معه اإلدارة المتعاقدةمعلومات أو طلبات إلى 

في الصدد، وال يمكن للمنسق تبرير أي خروقات اللتزامه بتقديم 

التقارير بذريعة األخطاء المرتكبة من طرف المستفيدين 
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لعمل، ويجب أن يتوافق مستوى التفاصيل المقدمة المخصصة ل

في أي تقرير مع الوصف الخاص بالعمل والميزانية المحددة له. 

يقوم المنسق بجمع كّل المعلومات الالزمة وإعداد التقارير 

 المرحلية والنهائية الموّحدة التي:

 

تغّطي جميع األنشطة المتعلقة بالعمل، بغض النظر عن  (أ

 من التمويل؛ عاقدةاإلدارة المتحصة 

 

تتضمن قسما وصفيًا وقسما ماليًا ويتم إعدادها وفقا للنماذج  (ب

 ؛VIالواردة في الملحق 

 

تقدّم عرضا مستفيضا لجميع جوانب تنفيذ العمل خالل  (ج

الفترة المحددة، بما في ذلك الخيارات المبّسطة المعتمدة 

من حيث التكاليف والعناصر النوعية والكمية التي تخّول 

ات استيفاء شروط السداد المنصوص عليها في العقد إثب

 من عدمه؛

 

تتضّمن النتائج الفعلية المحققة في جدول محدّث بناًء على  (د

مصفوفة اإلطار المنطقي، بما في ذلك النتائج المترتّبة عن 

العمل )التأثير واآلثار أو النواتج( التي تم قياسها باالعتماد 

على المؤشرات المناسبة والنقاط المرجعية واألهداف 

 ة؛مصادر التحقق المالئمعن المحدّدة، فضال 

 

تحدّد ما إذا كان منطق التدخل ما يزال ساريا وتقترح  (ه

 التعديالت الالزمة، بما في ذلك مصفوفة اإلطار المنطقي؛

 

 تتّم صياغتها وفقا لعملة العقد ولغته؛ (و

 

تتضّمن التحديثات المدخلة على خطة االتصال على النحو  (ز

 ؛2.6المنصوص عليه في الفصل 

 

تبيان التقييم الذاتي تتضّمن التحديثات المدخلة على اس (ح

( أو EAHSلالستغالل واالعتداء والتحرش الجنسي )

على القائمة المرفقة المتعلقة بالتدابير المتوخاة في مثل هذه 

 الحاالت والمقدمة أثناء عملية تقديم المنحة.

تحمل المسؤولية كاملة عن التقارير أو المعلومات يالشركاء، و

 ج[. النقطة، 6.1]انظر الفصل  اإلدارة المتعاقدةالمرسلة إلى 

 

ينبغي استخدام نماذج إعداد التقارير )الوصفية والمالية، المؤقتة 

 .VIوالنهائية( المرفقة بالعقد في الملحق 

 

ينبغي أن تتوافق الفترة التي يغطيها التقرير الوصفي مع تلك 

المشمولة بالتقرير المالي، مع ضرورة تحديد الفترة بشكل واضح 

 في التقارير.

 

ريران، الوصفي والمالي على حد سواء ينبغي أن يقدّم هذان التق

 ومراجعة تدقيق الحسابات)وكذلك التقارير المتعلقة بعمليات 

، إن أمكن( لمحة عن العمل المعني التفصيليالنفقات وتوزيعها 

اإلدارة ككّل، وفقا لوصفه الوارد في نموذج الطلب وباالتفاق مع 

 ، وأاّل يقتصر مضمونهما على وصف جزء العملالمتعاقدة

 الممّول بفضل مساهمة االتحاد األوروبي.

 

يرد وصف النسخة النهائية للعمل التي تّم قبولها والمتسمة بصبغة 

، اللذين يشكالن جزًءا ال يتجزأ من IIIو Iإلزامية في الملحقين 

 العقد.

 

 يتمثل الهدف من التقارير في إعطاء فكرة عن:

 

ة في التقرير النتائج المحققة والتكاليف ذات الصلة المدرج -

 المالي.

التباينات المحتملة التي تمت مالحظتها )يوجد احتمال  -

األولي  بالمقترح( مقارنة 9بخضوعها للتعديل بمقتضى الفصل 

 من حيث النتائج المحققة والوسائل المعتمدة والتكاليف المتكبدة.

 

 يجب أن يتضمن كل تقرير وصفي مصفوفة إطار منطقي محدّثة.

 

د )ينبغي 3على التعريفات الموالية في الملحق ه يمكن االطالع

 إرفاق اإلطار المنطقي مع الطلب الكامل(:

 

المقصود بمصطلح "التأثير" هو التأثيرات األولية والثانوية 

 المترتبة عن العمل على المدى البعيد.

 

مصطلح "اآلثار" التأثيرات المحتملة أو الفعلية المترتبة عن يعني 

 المدى القصير والمتوسط.نواتج العمل على 

 

مصطلح "النواتج" المنتجات والسلع اإلنتاجية والخدمات ويعني 

 المترتبة عن تنفيذ أنشطة العمل.

 

يشير مصطلح "المؤشر" إلى العوامل المتغيرة أو العامل الكمي 

و/ أو النوعي الذي من شأنه المساعدة على قياس درجة تحقيق 

 وثوقية.نتائج العمل في كنف السالسة والم
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"النقطة المرجعية" تعني نقطة البداية أو قيمة المؤشرات في 

 الوقت الراهن.

 

يشير مصطلح "الهدف" )أو هدف األداء( إلى الجانب القابل 

للقياس الكمي أو النوعي للنواتج أو التأثيرات واآلثار المرتقبة من 

 العمل.

رة "مصفوفة اإلطار المنطقي" )أو "اإلطار المنطقي"( هي عبا

عن مصفوفة تتضّمن النتائج والفرضيات والمؤشرات واألهداف 

 والنقاط المرجعية ومصادر التحقق ذات الصلة بالعمل.

 

توّضح سلسلة النتائج كيف أنّه في سياقات محددة، تفضي 

مجموعة األنشطة المنجزة إلى مجموعة من النواتج، التي تترتب 

ا بظاللها على عنها مجموعة من التأثيرات، التي تلقي بدوره

اآلثار المرتقبة. ينبغي إدراج الفرضيات الرئيسية المتوّصل إليها 

 طيلة هذه العملية التأملية ضمن مصفوفة اإلطار المنطقي.

 

سيتم تحديث مصفوفة اإلطار المنطقي المقدمة لوصف العمل بما 

يتوافق مع أغراض التقرير، إذ ستتّم إضافة عمود إلى الجدول 

لفعلية لمؤشرات األداء الخاصة بكل مستوى من لبيان القيمة ا

 ةسلسلة النتائج، كما ينبغي إدراج التحديثات/ التعديالت الضروري

المدخلة على األهداف والنقاط المرجعية ومصادر التحقق ذات 

الصلة بهذه المؤشرات في نفس مصفوفة اإلطار المنطقي، مع 

 مراعاة قواعد التعديل.

 

رؤية النتائج المحققة أو  رة المتعاقدةاإلدافي حال تعذّر على 

الصلة بين األنشطة التي تم تقديم تقارير بشأنها ونتائج العمل 

بشكل واضح، من المرّجح أن تطالب بالحصول على معلومات 

 إضافية وتفسيرات توضيحية.

 

من المهّم، عند إعداد التقارير، الحرص على مواصلة التركيز 

من تقديم معلومات عن ماهية  على النتائج، من أجل التمّكن

التكاليف المتكبدة ولفهم العالقة بينها وبين النتائج/ األنشطة 

المنضوية ضمن العمل )مثال: من أجل تبرير المبالغ المالية 

الضخمة المنفقة والواردة في التقرير المالي، أو من أجل إثبات 

 استيفاء شروط السداد في حال اعتماد خيارات التكاليف

 (.طةالمبسّ 

 

قد يتضّمن التقرير الوصفي بعض المعلومات الحّساسة، مثال 

حول رأي المستفيد في التعاون المبرم مع السلطات المحلية. في 

واقتضت  اإلدارة المتعاقدةحال لم تكن المفوضية األوروبية هي 

الحاجة الحفاظ على سرية بعض المعلومات، ينبغي على المنسق 

اإلدارة تقديم طلب في الغرض في أقرب وقت ممكن واالتفاق مع 

 بشأن األجزاء المعنية. المتعاقدة

 

يجب أن تكون التقارير المالية مفّصلة قدر اإلمكان، شأنها في ذلك 

عقد. وينبغي أن يكون شأن الميزانية المقدمة في الملحق المرفق بال

أّي حياد كبير عن الميزانية المقدمة في المرحلة األولية مرفقا 
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بتبريرات، على عكس التغييرات الطفيفة التي ال تقتضي 

بالضرورة شرحها بطريقة منهجية، ولكن ينبغي على المستفيدين 

 أن يكونوا قادرين على تبريرها عند الحاجة إلى ذلك.

 

المالية متّسقة مع السجالت والحسابات  يجب أن تكون التقارير

 .الكيانات المنخرطةودفاتر المستفيدين و/ أو 

 

عند الضرورة، ينبغي إرفاق بيان مفّصل بالنفقات )في دفتر 

 .7.15وفقًا للفصل  مراجعة النفقاتحسابات مثال( أو تقرير 

 

 اللغة والوثائق الداعمة.

 

 يجب كتابة التقارير بلغة العقد.

 

لمنسق أن يطلب إضافة بند خاص بالحاالت االستثنائية بإمكان ا

إلى قسم الشروط الخاصة، وذلك قبل توقيع العقد. في حال وجود 

مع الحاالت االستثنائية  اإلدارة المتعاقدةمسّوغات لذلك، تتعامل 

 بشكل منفصل.

 

في حالة اللغات المحلية بصفة عامة، ال تعتبر ترجمة الوثائق 

راء والفواتير، إلخ( أمرا ضروريّا، ولكن يبقى الداعمة )أوامر الش

من المهّم الحرص على الفهم السليم للمعلومات األساسية للوثائق 

الهامة وترجمتها ترجمة دقيقة من أجل تسهيل تنفيذ إجراءات 

الرقابة الداخلية واإلشراف الشامل على مستوى اإلدارة المركزية 

 إذا لزم األمر. للمفوضية األوروبية أو ألغراض التنسيق،

 

تحقيقا ألغراض التقرير، في حال كانت عناوين الجداول أو 

البيانات المالية المقتبسة بشكل مباشر من التقرير الداخلي مكتوبة 

بلغة مغايرة للغة العقد )أي لغة صياغة العقد(، ينبغي ترجمتها 

إلى ذات اللغة )لغة العقد( وإعداد ملحق مفّصل في الغرض 

تقرير إذا كان ذلك مفيدا أكثر بالنسبة للمستفيدين أو من وإرفاقه بال

 شأنه تسهيل قراءة التقرير أو الوثيقة.

 

ال ينبغي أن تكون التقارير مرفقة بأي أصول أو نسخ من العقود 

أو أوامر الشراء أو الفواتير، ويتمثل االستثناء الوحيد لهذه القاعدة 

أو  دقيق الحساباتتفي نسخ الدراسات أو التقييمات أو تقارير 

البيانات الصحفية، إلخ، في حال كانت التكاليف المتكبدة عنها قابلة 

كجزء من التكاليف المباشرة. ومع ذلك، عند الحاجة  لالسترجاع

أن تلتمس  لإلدارة المتعاقدةإلى تقييم أهلية هذه التكاليف، يجوز 

الحصول على المزيد من التفاصيل )على غرار نسخ من الوثائق 

نسًخا مطابقة  اإلدارة المتعاقدةلداعمة؛ عادة ما ال تطلب ا

لألصول، ولكنّها قد تشترط االستظهار باألصول أثناء عمليات 

 (.مراجعة النفقاتأو  تدقيق الحسابات

 إضافة إلى ذلك، فإن التقرير النهائي: 2.2

 

 يغّطي أي فترة تّم إغفالها في التقارير السابقة؛ (أ

 

ينبغي أن يقدم التقرير النهائي لمحة عامة عن األنشطة المنفذة 

خالل العام المنصرم وعن العمل ككل طيلة الفترة الزمنية التي 

 استغرقها.
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المؤيدة لعمليات نقل الملكية المذكورة في يتضمن الوثائق  (ب

 .5.7الفصل 

توزيعا مفّصال للنفقات المشمولة بالعمل ككّل،  ويجب أن يتضّمن

، في حال كان ذلك ضروريا مراجعة النفقات باإلضافة إلى تقرير

 .7.15بموجب الفصل 

 

يجب تقديم المعلومات المتعلقة بنقل الملكية )عند االقتضاء( 

، وإرفاق نسخ من IXباالعتماد على النموذج الوارد في الملحق 

 .5.7الوثائق الداعمة لعمليات النقل بما يتماشى مع أحكام الفصل 

الخاصة مجموعة من المتطلبات  قد يحدد قسم الشروط 3.2

 األخرى الالزمة إلعداد التقارير.

 خالف ذلك. ذكرشهرا، ما لم يـُ  12الفترة القياسية للتقرير هي 

 

، خالل مرحلة إعداد العقد، مجموعة اإلدارة المتعاقدةقد تفرض 

من المتطلبات المختلفة فيما يخص التقارير )المالية أو الوصفية(، 

العمل. بمجرد االتفاق بشأنها، يتم إدراج هذه وذلك حسب طبيعة 

 من الشروط الخاصة. 2.7المتطلبات في الفصل 

 

في حال تم تحديد مختلف متطلبات إعداد التقارير سلفا، فينبغي 

إدراجها ضمن النموذج الوارد في الشروط الخاصة رفقة المبادئ 

 التوجيهية والمنشور لصالح مقدمي الطلبات.

أن تطلب، في أي وقت، الحصول  ة المتعاقدةلإلداريمكن  4.2

على معلومات إضافية، وينبغي على المنسق مدّها بهذه المعلومات 

 يوًما من تاريخ الطلب. 30مكتوبة بلغة العقد في أجل أقصاه 

أن تطلب الحصول على المزيد من  لإلدارة المتعاقدةيحّق 

لتقارير ، مثال في حال لم تكن امبّررالمعلومات على أساس طلب 

 المقدمة لها مفصلة كما ينبغي.

 

، طيلة فترة التنفيذ، أن تطلب الحصول على لإلدارة المتعاقدةيحق 

 جميع المعلومات اإلضافية التي ترتئي حاجة لالطالع عليها.

 

ينبغي على المنسق جمع كافة المعلومات الالزمة وصياغة ردّ 

اإلدارة طلب  يوما بدءا من تاريخ تلقّي 30موّحد في أجل أقصاه 

 .المتعاقدة

 

يجب تقديم المعلومات والتوضيحات والمعلومات السياقية 

اإلضافية بلغة العقد )لغة صياغة العقد(، أو بلغة أخرى تقبلها 

، مع إمكانية كتابة مضمون الوثائق الداعمة اإلدارة المتعاقدة

األصلية باللغة المحلية. في مثل هذه الحالة، يجب ترجمة 

 اإلدارة المتعاقدةالرئيسية بلغة العقد بناًء على طلب المعلومات 

وإدراجها ضمن ملحق منفصل أو إرفاقها مع بقية الوثائق، بما 

 يتماشى مع مصلحة المستفيدين الفضلى وبما يسّهل قراءة الوثائق.

 

لفرض التزامات إضافية على  2.4ال ينبغي استخدام الفصل 

اعتبار أن مثل هذه المستفيدين من حيث إعداد التقارير، ب

 .3.2االلتزامات مشمولة بالفصل 

. 15يتم إرفاق التقارير بطلبات الدفع بما يتماشى وأحكام الفصل 

في حال تعذّر على المنسق تقديم التقرير أو المعلومات اإلضافية 

خالل اآلجال المحددة دون تفسير  اإلدارة المتعاقدةالتي طلبتها 

تي حالت دون أداء مهمته، يجوز كتابي مقبول يوضح األسباب ال

)أ( و)و( من  النقطتينفسخ العقد وفقًا ألحكام  لإلدارة المتعاقدة

 .2.12الفصل 

بأي إبطاء قد يطرأ في  اإلدارة المتعاقدةيجب على المنسق إبالغ 

ألّي تقارير بعد  اإلدارة المتعاقدةتقديم التقارير. وفي حال تلقّي 

، يحق لها فسخ العقد والمطالبة اآلجال المحددة دون أي تبريرات

 المدفوعات الزائدة. باسترجاع

 

 القواعد العامة لتقديم التقارير:
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يوًما من  60في أجل أقصاه  االتقارير المرحلية: يتم تقديمه -

 نهاية الفترة المرجعية؛

 

أشهر من  3التقارير النهائية: يتم تقديمها في أجل أقصاه  -

من الشروط  2ألحكام الفصل انتهاء فترة التنفيذ )وفقا 

أشهر في حال لم يكن المنسق موجودا في  6الخاصة( أو 

 الدولة التي يتم فيها تنفيذ العمل.

 

للحصول على المزيد من التفاصيل والنظر في الحاالت 

. قد ترد 15االستثنائية، بإمكانكم االطالع على أحكام الفصل 

 الخاصة. متطلبات أخرى إلعداد التقارير في قسم الشروط

 

 المسؤولية – 3الفصل  2.2.19

 المبادئ التوجيهية نص الفصل

ال يمكن، تحت أي ظرف من الظروف أو ألي سبب من    1.3

مسؤولية األضرار أو  اإلدارة المتعاقدةاألسباب، تحميل 

اإلصابات التي تلحق بالموظفين أو ممتلكات المستفيدين أثناء تنفيذ 

أي طلبات  اإلدارة المتعاقدةالعمل أو في أعقابه. وعليه، لن تقبل 

 بزيادة المدفوعات على هذا األساس. طلبتعويض أو أي 

صحيح أّن االتحاد األوروبي يقدّم دعمه المالي للمساعدة في تنفيذ 

في الدولة الشريكة في إطار  اإلدارة المتعاقدةالعمل )بواسطة 

اإلدارة غير المباشرة(، ولكّن ذلك ال يعني أن االتحاد األوروبي 

اإلدارة )في حال لم يكن االتحاد األوروبي هو  اإلدارة المتعاقدةأو 

( يتحمالن مسؤولية النتائج التي قد يفضي إليها تنفيذ المتعاقدة

 المسؤولية كاملة على عاتق المستفيدين. العمل، إذ تقع

 

عندما يكون المستفيد عبارة عن منظمة دولية، تخضع المسؤولية 

للقواعد المنّظمة المتيازات المنظمة  3بموجب الفصل 

 (.11ح3وحصاناتها )انظر المرفق ه

 2.3و 1.3يجب على المستفيدين الحرص على تطبيق الفصلين 

 (.12.14انظر الفصل أيضا ) الكيانات المنخرطةعلى 

يتحمل المستفيدون المسؤولية كاملة أمام األطراف الثالثة    2.3

عن أي ضرر أو أذى قد يلحق بها أثناء تنفيذ العمل أو في أعقابه، 

من أي مسؤولية مترتبة عن تقديم  اإلدارة المتعاقدةويعفون 

شكاوى أو مالحقة قضائية ناتجة عن انتهاكات القواعد أو اللوائح 

التنظيمية التي يرتكبونها أو يرتكبها موظفوهم أو األشخاص 

المسؤولون عنهم أو عن انتهاك حقوق طرف ثالث. ألغراض 

 ، يعتبر موظفو المستفيدين أطرافًا ثالثة.3الفصل 

 

 لإلدارة المتعاقدةيجب على المستفيدين تقديم التعويضات الالزمة 

وإعفاؤها من أي مسؤوليات مترتبة عن الشكاوى المرفوعة 

ضدهم أو األضرار أو الخسائر أو النفقات الناتجة عن إهمال أو 

خطأ ارتكبوه هم أنفسهم أثناء تنفيذ العمل، كما ينبغي عليهم إسقاط 

 في حالة انتهاك حقوق موظفيهم. اإلدارة المتعاقدةالمسؤولية عن 

 

 تضارب المصالح ومدّونة السلوك - 4الفصل  3.2.19

 المبادئ التوجيهية نص الفصل

ينبغي على المستفيدين اتخاذ جميع التدابير الالزمة لدرء    1.4

أو كبح أي أحداث من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكام العقد بشكل 

نزيه وموضوعي. قد يكون تضارب المصالح نتاج عدة عوامل 

االنتماءات السياسية أو الوطنية أو أهمها المصالح االقتصادية أو 

من الالئحة المالية المطبّقة على ميزانية  61بمقتضى الفصل 

يمكن الحديث  1االتحاد األوروبي )المشار إليها الحقا بـ "ل. م"(،

تقويض قاعدة التنفيذ النزيه  عن تضارب في المصالح عندما يتم

الميزانية، بما  في إطار تنفيذوالموضوعي لمهام الجهات المعنية 

 مدققفي ذلك السلطات الوطنية على مختلف المستويات، أو مهام 

                                                           
بشأن القواعد المالية السارية على الميزانية العامة لالتحاد  2018جويلية  18للبرلمان األوروبي والمجلس بتاريخ  1046/2018الالئحة التنظيمية )االتحاد األوروبي، يوراتوم( رقم  1

 1304/2013و)االتحاد األوروبي( رقم  1303/2013و)االتحاد األوروبي( رقم  1301/2013)االتحاد األوروبي( رقم  1296/2013األوروبي، وتعديل اللوائح )االتحاد األوروبي( رقم 

و القرار رقم  283/2014و)االتحاد األوروبي( رقم  223/2014و)االتحاد األوروبي( رقم  1316/2013و)االتحاد األوروبي( رقم  1309/2013و)االتحاد األوروبي( رقم 
 (.1، ص 30/07/2018الصادر في  L 193)الجريدة الرسمية لالتحاد األوروبي، العدد  966/2012االتحاد األوروبي وإلغاء الالئحة )االتحاد األوروبي، يوراتوم( رقم /541/2014
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الروابط األسرية أو العاطفية أو أي نوع آخر من العالقات أو 

 المصالح المشتركة.

نتماء سياسي العائلية أو عاطفية أو  ألسباب ،الحسابات الداخلي

شرة مصالح اقتصادية أو ألي سبب آخر ذي صلة مبالأو وطني أو 

أو غير مباشرة بمصلحة المستفيدين. بعبارة أخرى، يمكن الحديث 

عن تضارب المصالح عندما يغلّب المستفيدون مصالحهم 

الشخصية على التزاماتهم المهنية، أو عندما تؤثر أي واقعة على 

 قدرة المستفيدين على إبداء رأيهم المهني بشكل موضوعي ونزيه.

 

ح وحظره في مجملها على تنطبق قواعد منع تضارب المصال

 عقود التنفيذ وعلى الدعم المالي المقدّم في إطار المنحة.

 

إلى  1.4يجب على المستفيدين الحرص على إنفاذ الفصول من 

 (.12.14 )انظر الفصل الكيانات المنخرطةعلى  11.4

 

للمزيد من التفاصيل حول قابلية تطبيق هذا الفصل على األطراف 

 .2.10الفصل المتعاقدة، انظر 

عن أي  اإلدارة المتعاقدةيجب تقديم تقرير كتابي إلى    2.4

تضارب في المصالح ينشأ أثناء تنفيذ أحكام العقد دون أي تأخير. 

وفي حالة وجود تضارب من هذا النوع، ينبغي على المنسق اتخاذ 

 جميع التدابير الالزمة على وجه السرعة لوضع حد له.

العقد، يجب على المستفيدين إبالغ اإلدارة خالل فترة تنفيذ 

المتعاقدة فورا عند حدوث أّي تضارب في المصالح وبالتدابير 

الواجب اتخاذها للتعامل مع المواقف التي يمكن اعتبارها، من 

منطلق موضوعي، حالة تضارب في المصالح، وقد تشمل هذه 

 التدابير فسخ العقد.

قها في التثبّت من مدى مالءمة بح اإلدارة المتعاقدةتحتفظ    3.4

التدابير المذكورة والمطالبة باتخاذ تدابير إضافية عند الحاجة إلى 

 ذلك.

عندما يكون المستفيد الشريك منظمة دولية تم تقييم ركائزها بشكل 

وفقًا لقواعد ولوائح  4.4و 4.3إيجابي، يجب تطبيق الفصلين 

 (.11ح3المنظمة الخاضعة للتقييم )انظر الملحق ه

ينبغي أن يحرص المستفيدون على أاّل يقع موظفوهم، بما    4.4

في ذلك الموظفون اإلداريون، في وضع قد يؤدي إلى تضارب 

في المصالح، كما ينبغي عليهم استبدال أي موظف قد يسبب 

مشكلة مماثلة على وجه السرعة، مع عدم اإلخالل بالتزاماتهم 

بجبر  اإلدارة المتعاقدةالمنصوص عليها في العقد ودون مطالبة 

 األضرار.

 

يجب على المستفيدين التصرف بنزاهة في جميع الظروف    5.4

الموثوقين وفقا لمدونة السلوك الخاصة  المستشارينولعب دور 

بمهنتهم ووفقا لتقديرهم، كما ينبغي عليهم االمتناع عن اإلدالء 

بأي تصريحات علنية بشأن العمل أو الخدمات دون الحصول 

اإلدارة سلفا، وال يمكنهم إلزام  اإلدارة المتعاقدةلى موافقة ع

بأي شكل من األشكال دون موافقتها الخطية المسبقة،  المتعاقدة

 وينبغي عليهم أيضا إعالم األطراف الثالثة بهذا االلتزام.

 

يُحظر فرض أي شكل من أشكال العقوبات البدنية أو العنف    6.4

الجسدي واالعتداء أو االستغالل  الجسدي أو التهديد بالعنف

الجنسيين والتحرش وأشكال العنف اللفظي وجميع أشكال 

اإلدارة الترهيب األخرى، ويجب على المستفيدين كذلك إبالغ 

بأي انتهاك للمعايير األخالقية أو مدونة السلوك  المتعاقدة

المنصوص عليها في هذا الفصل. في حالة علم المستفيدين بانتهاك 

كتابيا  اإلدارة المتعاقدةير آنفة الذكر، ينبغي عليهم إخطار المعاي

 يوًما. 30في غضون مدة أقصاها 

تعتمد المفوضية األوروبية سياسة عدم التسامح المطلق مع جميع 

المخالفات، بما في ذلك االستغالل واالعتداء والتحرش الجنسي، 

شريكة التي يرتكبها الموظفون التابعون لها وموظفو المنظمات ال

 المنتفعة من تمويالت االتحاد األوروبي.

 

جميع السلوكيات البدنيّة  6.4في هذا الصدد، يشمل الفصل 

والجنسية والنفسية وأّي شكل من أشكال اإلساءة والترهيب اللفظي 

 أو غير اللفظي، بما في ذلك المضايقات والتحرش الجنسي.

 

على الفور بأي  اإلدارة المتعاقدةيجب على المستفيدين إشعار 

ادّعاءات متعلقة بالمخالفات المرتكبة من حيث االستغالل 
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وفدا  اإلدارة المتعاقدةواالعتداء والتحرش الجنسي. في حال كانت 

من االتحاد األوروبي، يجب عليها هي األخرى إبالغ وحدة 

"المالية والعقود" المختصة وكذلك نقطة االتصال المركزية في 

ق األمن في اإلدارة العامة للشراكات الدولية، المقر الرئيسي )منس

 (.Rالقسم 

 

كحدّ أدنى، يجب أن يتضمن هذا اإلشعار المعلومات التالية حول 

البالغ/ االدعاء: صنف المخالفة ونوعها ووصف موجز لها. يقع 

أن تقوم بتقييم مدى جسامة المخالفة،  اإلدارة المتعاقدةعلى عاتق 

 مع مراعاة جميع التدابير التصحيحية المتخذة.

 

 قد تشمل هذه التدابير مثال:

 

 التعاون الفعّال مع السلطات المسؤولة عن التحقيق؛ -

 

وضع إجراءات حمائية تهدف إلى منع حاالت المضايقة/  -

التحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين 

ي لها، على سبيل المثال: وضع إجراءات داخلية والتصدّ 

للتعامل مع مخاطر االستغالل واالعتداء الجنسي 

وإدراجها ضمن البرنامج الموّجه للموظفين التابعين 

للمستفيدين وإعداد مدونة سلوك خاصة بالمعايير والمبادئ 

المتعلقة بحاالت االستغالل واالعتداء الجنسيين وإعداد 

شكاوى للموظفين لإلبالغ عن الحوادث إجراءات تقديم ال

ووضع إجراءات التحقيق الداخلي وتطبيق التدابير 

التأديبية والعقوبات ، وإنشاء آلية لتقديم المساعدة للضحايا 

 وتنفيذها؛

 

تقديم دليل على اتخاذ تدابير مناسبة إلعادة تنظيم الموظفين  -

عقب ارتكاب المخالفة، مثل إقالة الموظف المرتكب 

 لفة.للمخا

 

ينبغي إجراء التحقيقات في غضون فترة زمنية مقبولة، وينبغي 

التابع لإلدارة العامة  Rإطالع القسم  اإلدارة المتعاقدةعلى 

للشراكات الدولية واإلدارة الجغرافية المناسبة على النتائج 

 المتوصل إليها واإلجراءات المتخذة.

 

التصحيحية أن اإلجراءات  اإلدارة المتعاقدةفي حال ارتأت 

 المتخذة ال تفي بالغرض، فيجب عليها إبالغ المستفيد بذلك.

 

يجب أن تأخذ هذه اإلجراءات بعين االعتبار جميع متطلبات حماية 

 اإلداراتالبيانات والخصوصية المعمول بها، وينبغي على 

المتعاقدة التعامل مع المعلومات ذات الصلة باعتبارها "فئات 

خاصة من البيانات الشخصية"، ومن ثّمة ضمان تخزينها 

ومعالجتها في كنف السرية وبطريقة مناسبة. ولهذا الغرض، يجب 

المتعاقدة تقديم الضمانات المناسبة المتعلقة بحقوق  اإلداراتعلى 

ابير التقنية والتنظيمية المناسبة األشخاص المعنيين، ال سيما التد

الرامية إلى ضمان أمن هذه البيانات وسريتها، ومنع اإلتالف 
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العرضي أو غير المشروع للبيانات الشخصية المنقولة أو المخزنة 

بأي طريقة أخرى ومنع فقدانها أو تغييرها أو  معالجتهاأو 

اإلفصاح عنها أو االطالع عليها دون تصريح. في حال كانت 

وفدا من االتحاد األوروبي، قد تتجّسد هذه  إلدارة المتعاقدةا

اإلجراءات، ضمن أمور أخرى، في النقل اآلمن للبيانات بواسطة 

( أو في اعتماد حقوق SECEMنظام أمن البريد اإللكتروني )

النفاذ إلى المعلومات بشكل صارم على مبدأ "الحاجة إلى 

رقية في خزانات مقفلة المعرفة" أو التخزين اآلمن للملفات الو

( الضرورية وتأمين ARESس )يوالنفاذ المحدود إلى ملفات آر

 الوثائق االلكترونية المخّزنة على محركات األقراص المشتركة.

ينبغي على المستفيدين وموظفيهم احترام حقوق اإلنسان    7.4

والتشريعات البيئية للدولة أو الدول التي يتم تنفيذ العمل فيها 

ير العمل األساسية المتفق عليها على المستوى الدولي، ومعاي

السيما معايير العمل األساسية لمنظمة العمل الدولية واالتفاقيات 

المتعلقة بالحرية النقابية والمفاوضات الجماعية بشأن القضاء 

على العمل القسري واإللزامي والقضاء على التمييز في الوظائف 

 .والعمل وإلغاء عمالة األطفال

يجب على المستفيدين االمتثال للقواعد واإلجراءات والسياسات 

المعمول بها، التي تشمل، على سبيل المثال ال الحصر، احترام 

حقوق اإلنسان األساسية والعدالة االجتماعية والكرامة اإلنسانية 

واحترام المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل وحظر العمل 

الحفاظ على البيئة واالمتثال لجميع القسري وعمالة األطفال و

القوانين النافذة، بما في ذلك مبادئ الشفافية وعدم التمييز ومكافحة 

الفساد والقواعد األخالقية وتجنب الوقوع في تضارب المصالح 

 ومكافحة االحتيال والفساد، إلخ.

ال ينبغي على المستفيدين أو أي شخص ذي صلة بهم إساءة    8.4

طات المفوضة لهم ألغراض شخصية، وال يجوز استخدام السل

لهم أو للمتعاقدين من الباطن أو الوكالء أو الموظفين تلقّي هدية 

أو إكرامية أو عمولة أو تعويض أو الموافقة على تلقيها من أي 

شخص أو تقديمها أو اقتراح تقديمها أو شرائها ألي شخص كحافز 

ولة دون أدائها في إطار أو مكافأة للحث على القيام بمهمة أو الحيل

تنفيذ العقد أو لمحاباة أي شخص ذي صلة بالعقد أو إلحاق الضرر 

به، كما ينبغي على المستفيدين االمتثال لجميع القوانين 

 والتشريعات والقواعد السارية في مجال مكافحة الفساد.

 

تمثل المدفوعات المقدمة للمستفيدين بموجب العقد     9.4

ستحقاقات الوحيدة التي بإمكانهم تلقيها في إطار المداخيل أو اال

العقد، باستثناء األنشطة المدرة لعائدات. في هذا الصدد، ينبغي 

عليهم وعلى موظفيهم االمتناع عن مزاولة أي نشاط أو قبول أي 

 امتيازات قد تتعارض مع التزاماتهم المنصوص عليها في العقد.

 

إلى تكبد أي مصاريف تجارية ينبغي أال يفضي تنفيذ العقد    10.4

استثنائية، وهي عبارة عن مصاريف غير مذكورة في الصفقة 

الرئيسية أو مترتبة عن سوء صياغة العقد وإغفال اإلشارة إلى 

تلك الصفقة، أو عموالت مقدمة دون تقديم أي خدمات مشروعة 

وفعلية وأي عموالت مدفوعة في إطار مالذ ضريبي أو أي 

فيد غير محدد أو لشركة تحمل سمات شركة عمولة مدفوعة لمست

والمفوضية األوروبية مباشرة  لإلدارة المتعاقدةواجهة. يمكن 

الالزمة، ورقيّا وميدانيا، لجمع األدلة الداعمة  المراجعةعمليات 

 الشتباه وجود مصاريف تجارية استثنائية.

أن تصنّف األسعار المرتفعة بشكل مريب  لإلدارة المتعاقدةيجوز 

والمنسوبة إلى العمل في سياق اقتناء السلع أو الخدمات كأسعار 

غير مؤهلة. في مثل هذه الحالة، يمكن اعتبار السعر الباهظ 

المدفوع غير مؤهل في حال عجز المستفيدين عن تبرير أسباب 

 ارتفاعه.

يشّكل االمتثال لمدونة السلوك المنصوص عليها في هذا    11.4

الفصل التزاًما تعاقديًا، ويمثل كل خرق لها خرقا للعقد بالمعنى 

من الشروط العامة. إضافة إلى ذلك، قد  12الوارد في الفصل 

يُعتبر انتهاك أّي من األحكام المنصوص عليها في الفصل قيد 

نه أن يؤدي إلى تعليق العمل بالعقد النظر خطأ مهنيا جسيما من شأ

أو فسخه، دون اإلخالل بالعقوبات اإلدارية المفروضة، بما في 

ال تقتصر االنتهاكات المهنيّة الجسيمة على األخطاء المتمثلة في 

ح المطلق" السلوكيات الخاطئة المحددة في بند "عدم التسام

(، بل تشمل أيضا جميع السلوكيات الخاطئة التي من 6.4)الفصل 

شأنها التأثير على المصداقية المهنية للمتعاقد والتي تبعث على 

بوادر تعّمد ارتكاب االنتهاك أو اإلهمال الجسيم. من الناحية 

اعتبار أّن المتعاقد قد ارتكب خطأ  لإلدارة المتعاقدةالعملية، يمكن 
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ذلك االستبعاد من المشاركة في إجراءات إسناد المنح مستقبال. 

بعين االعتبار  اإلدارة المتعاقدة، تأخذ 6.4وفي حالة خرق الفقرة 

ن التقييم الذاتي عدة أمور من بينها المعلومات المقدمة في استبيا

لالستغالل واالعتداء والتحرش الجنسي والقائمة المرفقة المتعلقة 

بالتدابير المتوخاة في مثل هذه الحاالت والمقدمة أثناء عملية تقديم 

 المنحة.

جسيما في حال قيامه بأي سلوكيات غير مشروعة تنطوي  مهنيّا

على إخالل بااللتزامات المحددة في مدونة السلوك/ االلتزامات 

األخالقية من جانب المتعاقد طالما أمكنها إثبات هذه اإلخالالت 

ؤدي ارتكاب أخطاء مهنيّة جسيمة يبأي وسيلة. في هذا الّصدد، قد 

أو فسخه، دون المساس بتطبيق إلى تعليق العمل بأحكام العقد 

العقوبات اإلدارية، بما في ذلك االستبعاد من المشاركة في 

 136إجراءات إسناد المنح مستقبال. تقدم الفقرة األولى من الفصل 

)النقطة ج( من الالئحة المالية قائمة غير حصرية لألمثلة، بما في 

 ذلك:

 

بب تقديم تصريحات كاذبة، سواء لغرض االحتيال أو بس -

اإلهمال، أثناء تقديم المعلومات الالزمة للتحقق من عدم 

وجود أسباب تدعو للمعاقبة باالستبعاد أو مدى احترام 

معايير األهلية أو االختيار أو قواعد تنفيذ االلتزامات 

 القانونية؛

إبرام اتفاق مع أشخاص آخرين أو كيانات أخرى بهدف  -

 تشويه المنافسة؛

 كرية؛انتهاك حقوق الملكية الف -

محاولة التأثير على الموظف المفوض بالدفع المسؤول في  -

 عملية صنع القرار أثناء إجراءات إسناد المنحة؛

محاولة الحصول على معلومات سرية من شأنها منح  -

 المستفيد ميزة غير مستحقة أثناء إجراءات إسناد المنحة.

 

 سرية المعلومات – 5الفصل  4.2.19

 التوجيهيةالمبادئ  نّص الفصل 

 اإلدارة المتعاقدة، تلتزم 16رهنا بأحكام الفصل    1.5

والمستفيدون بالحفاظ على سرية جميع المعلومات التي يتم 

اإلفصاح عنها كتابيا أو شفويّا، بغض النظر عن شكلها، في إطار 

تنفيذ العقد والتي تم تصنيفها كتابيّا كمعلومات سرية، على األقل 

 نوات من تاريخ تقديم الدفعات.س 5حتى انقضاء فترة 

إلى  1.5يجب على المستفيدين الحرص على إنفاذ الفصول من 

 (.12.14)انظر الفصل  الكيانات المنخرطةعلى  3.5

يلتزم المستفيدون بعدم توظيف المعلومات السرية ألي    2.5

أغراض خالف الوفاء بالتزاماتهم المحددة في العقد، ما لم يتم 

 .اإلدارة المتعاقدةف ذلك مع االتفاق على خال

 

اإلدارة حتى في حال لم تكن المفوضية األوروبية هي    3.5

، فإنها تتمتع بإمكانية النفاذ إلى جميع الوثائق المرسلة المتعاقدة

 وتلتزم هي األخرى بضمان سريتها.

 

 

 اإلشهار – 6الفصل  5.2.19

 المبادئ التوجيهية نص الفصل

اتخاذ جميع التدابير الالزمة  المستفيد )ين(يجب على    1.6

لإلعالم بحقيقة أّن االتحاد األوروبي هو من قام بتمويل العمل 

أو ساهم في تمويله، ما لم تطلب المفوضية األوروبية خالف 

ذلك أو توافق عليه، وينبغي أن تتوافق التدابير المتخذة مع 

رجية متطلبات االتصال واإلشهار الخاصة باألعمال الخا

تهدف متطلبات االتصال واإلشهار بشكل عاّم إلى ضمان توافق 

التحاد جميع االتصاالت المتعلقة باألعمال الخارجية الممّولة من ا

األوروبي مع قيمه وأولوياته السياسية ومع األنشطة والتظاهرات 

 االتصالية األخرى ذات الصلة به.
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لالتحاد األوروبي، التي أقدمت المفوضية األوروبية على 

وضعها ونشرها، أو أي مبادئ توجيهية أخرى متفق عليها بين 

 .المستفيد )ين(المفوضية األوروبية و

 يمكن االطالع على متطلبات االتصال واإلشهار على الموقع:

 -https://ec.europa.eu/international

 -partnerships/system/files/communication

2018_fr.pdf-requirements-visibility  بالنسبة لألعمال(

التي تقع ضمن اختصاص اإلدارة العامة للشراكات الدولية( وعلى 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-الموقع 

-technical-and-enlargement/funding

tenders_en-and-assistance/grants 

 

والعناصر اإللزامية  تبرز هذه الوثيقة االلتزامات القانونية للشركاء

لتدابير االتصال واإلشهار التي يجب أن تصاحب جميع األعمال 

الخارجية الممولة من االتحاد األوروبي، وما لم يُنص على خالف 

ذلك صراحة في االتفاقيات والعقود ذات الصلة، فإنها تشّكل إطاًرا 

 تعاقديًا ذا صبغة إلزامية ينطبق على جميع العقود )ال سيما تلك

المبرمة مع مقاولين من الباطن( التي تشير إلى المتطلبات، بغض 

 .اإلدارة المتعاقدةالنظر عن 

 

 يتضّمن النص روابط نحو وثائق مصاحبة توفر إرشادات إضافية.

 

يجب على المستفيدين الحرص على اإلشهار أّن االتحاد األوروبي 

 هو من قام بتمويل العمل.

 

لب لعدم التقيد بالتزامات اإلشهار في بإمكان المستفيدين التقدم بط

ظل ظروف محددة، ال سيما في حال كان نشر المعلومة على نطاق 

واسع سيعّرض الموظفين في هذا العمل للخطر، ويجب االتفاق 

بشأن أي طلب للحياد عن التزامات اإلشهار المنصوص عليها في 

فته في قسم الشروط الخاصة وإضا اإلدارة المتعاقدةمع  6الفصل 

إلى خطة االتصال. أما فيما يتعلق باإلدارة غير المباشرة، فتقتضي 

على إذن  اإلدارة المتعاقدةحاالت الحياد عن االلتزامات حصول 

مسبق من المفوضية األوروبية. وعادة ما يتم منح هذا اإلذن عبر 

الموافقة على العقد المعني، بما في ذلك قسم الشروط الخاصة 

 .تعديالتهاومختلف 

 

تم، على سبيل المثال، االتفاق بشأن مجموعة من المبادئ التوجيهية 

 المختلفة مع منظمة األمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي.

 

قد يتسبب خرق االلتزامات التعاقدية المتعلقة ببنود اإلشهار في فسخ 

، 5.15ووقف سريان فترة الدفع وفقا للفصل  12العقد وفقا للفصل 

 .2.17ز(، أو خفض قيمة المنحة وفقا للفصل  النقطة

 

عندما يكون المستفيد عبارة عن منظمة دولية، يتم تطبيق قواعد 

إضافية بشأن استخدام الشارات والشعارات )انظر الملحق 

 (.11ح3ه

 

 5.6إلى  1.6يجب على المستفيدين الحرص على إنفاذ الفصول من 

 (.12.14)انظر الفصل  الكيانات المنخرطةعلى 

https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/communication-visibility-requirements-2018_fr.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/communication-visibility-requirements-2018_fr.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/communication-visibility-requirements-2018_fr.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/funding-and-technical-assistance/grants-and-tenders_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/funding-and-technical-assistance/grants-and-tenders_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/funding-and-technical-assistance/grants-and-tenders_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/funding-and-technical-assistance/grants-and-tenders_en
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يقدّم المنسق خطة اتصال للمفوضية األوروبية للمصادقة    2.6

 .2عليها ويعدّ تقريرا بشأن تنفيذها وفقا للفصل 

يجب تقديم خطة اإلشهار واالتصال لمدير المشروع للموافقة عليها 

 على يمكنكم االطالعفي موعد ال يتجاوز مرحلة انطالق األعمال. 

، بشأن متطلبات 3، الفقرة 2مجموعة من اإلرشادات في القسم 

االتصال واإلشهار أو، عند االقتضاء، في قسم المبادئ التوجيهية 

 األخرى المتفق عليها بين المستفيدين والمفوضية األوروبية.

 

يجب أن تتضمن خطة االتصال ميزانية مخصصة لغرض 

 اإلشهار، حتى بالنسبة للمشاريع الصغيرة.

 

يجب أن تتضمن جميع التقارير المرحلية والنهائية قسما خاصا 

 بأنشطة اإلشهار واالتصال.

ينبغي على المستفيدين الحرص خاّصة على ذكر العمل    3.6

المنفّذ والمساهمة المالية لالتحاد األوروبي في قسم المعلومات 

ة المقدمة إلى المستفيد النهائي من اإلجراء وفي تقاريرهم الداخلي

والسنوية وخالل التواصل مع وسائل اإلعالم، كما ينبغي عليهم 

 وضع شعار االتحاد األوروبي عند الضرورة.

أن يضع المستفيد شعار االتحاد األوروبي كلّما أمكن له  يستحسن

ذلك وأن يشير إلى مساهمة االتحاد األوروبي أيضا في التقارير 

 لحاجة إلى ذلك.الداخلية السنوية والمواد اإلعالمية، عند ا

 

في جميع  4.6يجب وضع الشعار والجملة المشار إليها في الفصل 

المنشورات الُمعدّة في إطار العمل المدعوم من االتحاد األوروبي، 

سواء كانت ممّولة من االتحاد األوروبي نفسه أو من أموال المستفيد 

 الخاصة أو من التمويل المشترك المقدم من أطراف ثالثة.

 

المعلومات الخاصة بشرط وضع الشعار على الموقع  تجدون

 االلكتروني الخاص بمتطلبات االتصال واإلشهار:

 -https://ec.europa.eu/international

requirements_en-visibility-partnerships/comm 

يجب أن يشير أي بالغ يدلي به المستفيدون أو أي منشور    4.6

يشاركونه بشأن العمل، بما في ذلك خالل المؤتمرات أو 

ت، إلى أّن هذا العمل مدعوم ماليّا من االتحاد األوروبي، الندوا

ومن الضروري أن تتضمن جميع منشورات المستفيدين، أيّا 

كان شكلها وأيا كانت وسيلة نشرها، بما في ذلك شبكة األنترنت، 

البيان التالي: "تم إعداد هذه الوثيقة بدعم مالي من االتحاد 

يتحمل مسؤولية مضمونها األوروبي. وحده >اسم المستفيد< من 

وال يمكن بأي حال من األحوال اعتبار أنّها تعكس وجهات نظر 

 االتحاد األوروبي".

يجب أن تحمل جميع المنشورات الممولة من االتحاد األوروبي 

. 4.6البند الموّحد الخاص بإبراء الذمة المنصوص عليه في الفصل 

من دليل  3.5 ترد المزيد من التفاصيل في هذا الصدد في القسم

االتصال واإلشهار أو، عند االقتضاء، في قسم المبادئ التوجيهية 

 األخرى المتفق عليها بين المستفيدين والمفوضية األوروبية.

والمفوضية األوروبية  لإلدارة المتعاقدةيأذن المستفيدون    5.6

( بنشر أسمائهم اإلدارة المتعاقدة)عندما ال تكون هي نفسها 

وجنسياتهم وموضوع المنحة ومدة المشروع ومكان وعناوينهم 

التنفيذ وكذلك القيمة القصوى للمنحة ومعدل التمويل المعتمد 

لحساب تكاليف العمل على النحو المنصوص عليه في الفصل 

من الشروط الخاصة. ويمكن التغاضي عن نشر هذه  3

المعلومات في حال كانت ستعّرض سالمة المستفيدين للخطر أو 

 بمصالحهم. ستضرّ 

للحصول على إعفاء من نشر هذه المعلومات، يجب على المنسق 

، مع تقديم التبريرات اإلدارة المتعاقدةالتقدّم بطلب في الصدد إلى 

 توقيع العقد. قبلالمسّوغة لذلك 

 

 ملكية نتائج العمل واألصول واستخدامها - 7الفصل  6.2.19

 المبادئ التوجيهية نص الفصل

تؤول ملكية األصول والسندات وحقوق الملكية الصناعية  1.7

والفكرية لنتائج العمل والتقارير والوثائق األخرى ذات الصلة إلى 

افتراضيا، تعود ملكية جميع الحقوق الفكرية أو الصناعية المنشأة 

ار براءات االختراع والعالمات في إطار العمل، على غر

https://ec.europa.eu/international-partnerships/comm-visibility-requirements_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/comm-visibility-requirements_en
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المستفيدين، ما لم يُنص على خالف ذلك في قسم الشروط 

 الخاصة.

التجارية وحقوق التأليف، إلخ، إلى المستفيدين. من جهة أخرى، 

والمفوضية األوروبية حقًا غير  اإلدارة المتعاقدةيجب منح 

حصري لالستخدام المّجاني لجميع النتائج والتقارير والوثائق 

 األخرى المنبثقة عن العمل.

)والمفوضية األوروبية أو  متعاقدةاإلدارة اليمنح المستفيدون  2.7

( اإلدارة المتعاقدةالدولة الشريكة في حال لم تكن إحداهما هي 

الحق في استخدام جميع الوثائق المنبثقة عن العمل، بغض النظر 

عن شكلها، بكل حرية ووفقا لما يرونه مناسبا، وال سيما االحتفاظ 

دها باالعتماد على بها وتعديلها أو ترجمتها أو تقديمها وإعادة إعدا

، بما بأي شكلأي وسائل تقنية يختارونها ونشرها أو مشاركتها 

يتوافق مع حقوق الملكية الصناعية والفكرية القائمة سلفا ودون 

 .1.7اإلخالل بأحكام الفصل 

عندما يتعلق األمر بالحقوق القائمة لألطراف الثالثة وإمكانية 

)وحق المفوضية األوروبية  اإلدارة المتعاقدةتأثيرها على حق 

والدولة الشريكة، حيثما كان ذلك مناسبا( في استخدام الوثائق، 

يجب على المنّسق إبالغها بذلك فورا، وينبغي على المستفيدين 

الحرص على امتالك الحقوق الالزمة لتنفيذ العمل دون المساس 

 أدناه(. 3.7باألحكام سالفة الذكر )انظر الفصل 

تفيدون امتالكهم لجميع الحقوق الالزمة الستخدام يكفل المس 3.7

 حقوق الملكية الفكرية القائمة سلفا والالزمة لتنفيذ العقد.

 

في حال تمثيل أشخاص طبيعيين من ذوي الشهرة في صورة  4.7

فوتوغرافية أو في فيلم، يجب على المنسق أن يضّمن، في تقريره 

نا من هؤالء األشخاص ، إذاإلدارة المتعاقدةالنهائي المقدم إلى 

يقّرون فيه بموافقتهم على التوظيف المعتزم لصورهم، وال ينطبق 

ذلك على الصور التي تم التقاطها واألفالم التي تم تصويرها في 

فضاءات عمومية، حيث يصعب التعرف على األشخاص 

البارزين فيها، وال على الشخصيات ذات الصيت في إطار 

 مزاولتها ألنشطتها العامة.

 

ما لم يُذكر خالف ذلك في قسم وصف العمل الوارد في  5.7

والمواد الممّولة من  عرباتالملحق األول، سيتم نقل المعدّات وال

الميزانية المخصصة لتنفيذه إلى المستفيدين النهائيين منه في أجل 

 أقصاه تاريخ تقديم التقرير النهائي.

 

لتلقّي هذه في حال عدم وجود مستفيدين نهائيين من العمل 

 األصول، يجوز للمستفيدين نقلها إلى:

 

 الجماعات المحلية؛ -

 المستفيدين المحليين؛ -

 ؛التابعةالمحلية  الكيانات -

 إلى عمل آخر يموله االتحاد األوروبي؛ -

 أو يمكن، بشكل استثنائي، االحتفاظ بملكية هذه األصول. -

 

في مثل هذه الحاالت، يجب على المنّسق التقدم بطلب كتابي إلى 

وإرفاقه بالدوافع الكامنة وراء الرغبة في  اإلدارة المتعاقدة

الحصول على إذن مسبق وبجرد لألصول المعنية ومقترح 

استخدامها، في الوقت المناسب وفي أجل أقصاه تاريخ تقديم 

 التقرير النهائي.

 

ستخدام النهائي لهذه األصول إلى تعريض ال ينبغي أن يؤدي اال

استدامة العمل للخطر أو إدرار أرباح للمستفيدين تحت أي ظرف 

 من الظروف.

ينبغي أن نبقي نصب أعيننا مبدأ نقل السلع المشتراة بالميزانية 

المخصصة للعمل )بعبارة أخرى، الممولة تمويال مشتركا( إلى 

ها بشكل فعّال، بهدف المناسبة والتأكد من استخدام الكيانات

ضمان استدامة العمل حتى بعد االنتهاء من تنفيذه، أو ألي غرض 

 .اإلدارة المتعاقدةآخر يتم االتفاق عليه مع 

 

يتمثل الخيار المفضل في نقلها إلى المستفيدين النهائيين من العمل، 

مع ضرورة تحديد هوياتهم وتمتعهم بشخصية قانونية )على سبيل 

 أو مستشفى(.المثال، مدرسة 

 

 الكياناتفي حال لم يكن الخيار أعاله ممكنا، يمكن نقل السلع إلى 

أو إلى عمل  5.7األخرى المذكورة في الفقرة الثانية من الفصل 

آخر ممول من االتحاد األوروبي. ال يوجد ترتيب هرمي معين 

في هذا الصدد، المهم هو أن تتم عملية النقل في موعد أقصاه 

 لتقرير النهائي.تاريخ تقديم ا

 

غير  الكيانات المنخرطةال يمكن للمستفيدين غير المحليين أو 

المحلية االحتفاظ بالسلع بشكل استثنائي إال في حال لم يكن أي من 

 الخيارات سالفة الذكر ممكنا.

 

كّل سلعة لم يتم نقلها من قبل المستفيدين قبل نهاية فترة يتم إدراج 

 ر المؤهلة.تنفيذ العمل ضمن النفقات غي

 

يجب تقديم المعلومات المتعلقة بنقل ملكية السلع المذكورة أعاله 

من قسم الشروط  IXوفقا للنماذج المنصوص عليها في الملحق 
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الخاصة، وفي حال تّم نقل السلع إلى عمل آخر ممول من االتحاد 

األوروبي، فيجب على المستفيدين تقديم المعلومات ذات الصلة 

 النهائي.في تقريرهم 

 

في حال لم يكن نقل السلع ممكنًا أو واردا وكان استخدامها في 

وقت الحق من قبل المستفيد المعني لن يساهم في تحقيق أحد 

أهداف السياسة العامة لالتحاد األوروبي، فيجب تخفيض النفقات 

المؤهلة التي يتعين سدادها على أساس تناسبي، مع مراعاة تراجع 

، 2.14ق تنفيذ العمل ]انظر أيًضا الفصل قيمة السلع في سيا

 د[. النقطة

 

على نقل السلع إلى  اإلدارة المتعاقدةفي حال وافق المستفيدون و

عمل آخر ممول من االتحاد األوروبي، فيجب تعويض المستفيدين 

 عن جميع التكاليف المتكبدة لعملية النقل.

 

األوروبي، عند نقل المعدات إلى مشروع آخر ممّول من االتحاد 

 يوجد خياران ممكنان من حيث التكاليف:

 

يتحمل المشروع األول الكلفة الجملية وال يمكن تحميل  (1

 المشروع الثاني أي كلفة شراء؛

 

يتم تخفيض كلفة الشراء في إطار المشروع األول  (2

)التكاليف المترتبة عن اإلهالك فحسب( ويتحمل 

 المشروع الثاني بقية التكاليف.

 

وصف العمل ينّص على ضرورة نقل السلع إلى  في حالة كان

أخرى غير المستفيدين النهائيين أو إمكانية االحتفاظ بها  كيانات

 اإلدارة المتعاقدة، فإن الكيانات المنخرطةمن قبل المستفيدين/ 

تعرب عن تأييدها هذا النهج بمجرد التوقيع على العقد، مما يعني 

على حدة. في مثل هذه أنه ال توجد حاجة للتقدم بطلب كتابي 

الحاالت أيضا، إن كان استخدام الّسلع في وقت الحق لن يساهم 

في تحقيق أحد أهداف السياسة العامة لالتحاد األوروبي، فيجب 

تخفيض النفقات المؤهلة التي يتعين سدادها على أساس تناسبي، 

 مع مراعاة تراجع قيمة السلع في سياق تنفيذ العمل.

 

ثمة حاجة لتعديل األحكام الحقا )بما معناه، إذا في حال تبيّن أن 

اتضح أن نقل السلع إلى المستفيدين النهائيين غير ممكن بعد توقيع 

وإرفاقه  اإلدارة المتعاقدةالعقد(، فيجب التقدم بطلب كتابي إلى 

بتبريرات للحصول على إذن مسبق بالتعديل، وال يعتبر تنقيح 

 العقد ضروريا في هذه الحالة.

 

حال كان المستفيد عبارة عن منظمة دولية وكان العمل الممول في 

من االتحاد األوروبي منضويا ضمن عمل أوسع نطاقا، فيجوز 

والمواد الممولة من ميزانية العمل  والعرباتللمنظمة نقل المعدات 

األول إلى العمل الثاني األوسع نطاقا. في مثل هذه الحاالت، يجب 

جرد بالسلع المعنية وتفاصيل استخدامها على المنظمة تقديم قائمة 

في وقت تقديم التقرير النهائي. تبقى الشروط القائمة بشأن اإلشهار 
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والمواد سارية على األقل  والعرباتفي سياق استخدام المعدات 

حتى االنتهاء من تنفيذ المشروع األوسع نطاقا )انظر الملحق 

 (.11ح3ه

 

ية، فليس من الضروري إن كان المستفيد عبارة عن منظمة دول

أن تقوم تقديم الوثائق المثبتة لعملية نقل أي معدات وسلع في 

التقرير النهائي، بل يتعين عليها االحتفاظ بها لغرض التحقق منها 

 (.11ح3)انظر الملحق ه 16الحقا وفقا للفصل 

 

إذا ُصّرح للمستفيد االحتفاظ بملكية السلع، فيجب عليه الوفاء 

ار المنصوص عليها في العقد طيلة فترة استخدام بالتزامات اإلشه

 هذه السلع.

 

ينبغي إرفاق نسخ من الوثائق المبرهنة على نقل أي معدات  6.7

يورو  5000تفوق قيمة شراء الواحدة منها مبلغ  عرباتوأي 

بالتقرير النهائي، في حين يمكن للمستفيدين االحتفاظ بالوثائق 

تقّل قيمة شراء الواحدة  عرباتالمبرهنة على نقل أي معدات وأي 

 يورو لالستظهار بها خالل الزيارات التفقدية. 5000منها مبلغ 

 

 رصد تنفيذ العمل وتقييمه – 8الفصل  7.2.19

 المبادئ التوجيهية نص الفصل

بشكل مفصل طرق متابعة رصد التنفيذ  Iيصف الملحق  1.8

 والتقييم التي سيعتمدها المستفيدون.

طرق رصد التنفيذ والتقييم يجب على المستفيد تضمين جميع 

 .وصف العمل: Iفي الملحق  المعتمدة

عندما تقوم المفوضية األوروبية بإجراء تقييم مرحلي أو  2.8

الحق أو بعملية رصد، يلتزم المنسق بتزويد المفوضية و/ أو 

 األشخاص الذين تفّوضهم بالوثائق أو المعلومات الالزمة لعملية

  التقييم أو الرصد.

 

ممثلو المفوضية األوروبية مدعوون للمشاركة في أنشطة الرصد 

الرئيسية ومهام التقييم المتعلقة بتنفيذ العمل من قبل المستفيدين. 

المفوضية األوروبية مدعوة هي األخرى لتقديم مالحظاتها بشأن 

الشروط المرجعية لعملية )عمليات( التقييم قبل الشروع فيها، 

كذلك بشأن مشروع التقرير / مشاريع التقارير قبل االنتهاء من و

 إعدادها.

يجب على المستفيدين ضمان وصول المفوضية األوروبية، أو أي 

أشخاص خارجيين تكلفهم بإجراء عملية الرصد، إلى أي وثائق 

أو معلومات ذات صلة بالعمل، مع العلم أنه قد تكون ثمة حاجة 

 .تهاء فترة التنفيذللنفاذ إليها حتى بعد ان

عندما يقوم المستفيدون بتنفيذ عملية تقييم أو نشاط متابعة في  3.8

إطار العمل أو باإلعداد لتنفيذها، ينبغي عليهم إرسال نسخة من 

التقرير المعدّ إلى المفوضية األوروبية، والعكس بالعكس. يتم 

ئية تقديم جميع تقارير التقييم والرصد، بما في ذلك القيم النها

لمؤشرات اإلطار المنطقي، إلى المفوضية األوروبية، باإلضافة 

 (.VIإلى التقرير الوصفي النهائي )الملحق 

يجب على المستفيدين إرسال جميع تقارير تقييم منتصف المدة 

والتقارير النهائية التي أعدوها طيلة فترة العمل إلى المفوضية 

 األوروبية.

 

 م العقدتعديل أحكا – 9الفصل  8.2.19

 المبادئ التوجيهية نص الفصل

يجب تسجيل أي تعديالت مدخلة على العقد، بما في ذلك  1.9

ملحقاته، كتابيّا، علما وأنّه ال يمكن تعديل العقد إال خالل فترة 

 تنفيذه.

، يجب أن يتم تسجيل أي تعديالت 4.9و 3.9وفقا ألحكام الفصلين 

االتفاق شفويّا أو بتبادل رسائل مدخلة على العقد كتابيّا، وال يعتبر 

 البريد اإللكتروني ملزما قانونا ألّي من الطرفين في هذا الصدد.



 دليل المستخدم -تنفيذ عقود المنح  19الباب 

 

20 
 (2021نوفمبر  - 0.13دليل وحدة الشراكات الدولية لإلجراءات المالية والتعاقدية )اإلصدار 

 

في حال ُوجدت آثار تعاقدية لتبادل البريد االلكتروني، ينبغي على 

أن يعتمدوا، منهجيّا، على بند خاص  اإلدارة المتعاقدةموظفي 

ن خالل ملحق تعديلي بإبراء الذمة يتعذّر بموجبه تعديل العقد إال م

 موقّع على النحو الواجب من قبل الطرفين.

 

من الشروط الخاصة، تشير فترة اإلنفاذ إلى المدة  4.2وفقًا للفصل 

الزمنية التي يكون خاللها العقد ساريا من الناحية القانونية، بعبارة 

أخرى بدءا من تاريخ التوقيع حتى تاريخ تقديم آخر دفعة، والتي 

شهًرا بعد انتهاء فترة التنفيذ )ما لم يتم  18تزيد عن  ال يمكن أن

 من الشروط العامة(. 5.12تمديد تاريخ االنتهاء وفقًا للفصل 

 

تشير فترة التنفيذ إلى المدة الزمنية التي يتم خاللها إنجاز العمل و

 من الشروط الخاصة(. 3.2)بالمعنى المقصود في الفصل 

العقد إلى إدخال تغييرات قد  أن يؤدي تعديل أحكام ال يجب 2.9

تترتب عنها إعادة النظر في قرار إسناد المنحة أو اإلخالل بقاعدة 

المساواة في المعاملة بين أصحاب العروض، وال يمكن زيادة 

من الشروط  2.3الحد األقصى لقيمة المنحة المذكورة في الفصل 

 الخاصة.

اء كان ال يمكن ألي تعديل مدخل على أحكام عقد المنحة )سو

أحادي الجانب أو بموجب ملحق تعديلي( أن يؤدي إلى إعادة 

النظر في القرار األولي بإسناد المنحة أو أن يمس من مبدأ 

 الطلبات. مقدميالمساواة في المعاملة بين 

 

الطلبات في معاملة  مقدميتتمثل المعاملة غير المتساوية بين 

المستفيدين الذين لديهم ظروف متشابهة بشكل مختلف. من هنا 

تأتي ضرورة التقيد الصارم بشروط طلبات العروض عند تعديل 

أحكامها من أجل تجنب الوقوع في معضلة تطبيق شروط غير 

 متكافئة على المنح المسندة بموجب نفس طلب العروض.

 

يمة المساهمة المقدمة من االتحاد ال يمكن زيادة الحد األقصى لق

األوروبي والنسبة المائوية للتكاليف المؤهلة أو المقبولة التي تقوم 

 بتمويلها. ةالمتعاقد اإلدارة

عندما يطلب المستفيدون إجراء تعديل ألحكام العقد، يجب  3.9

وإرفاقه  اإلدارة المتعاقدةعلى المنسق التقدم بطلب كتابي إلى 

يوًما من تاريخ  30زمة على النحو الواجب قبل بالتبريرات الال

النفاذ المرتقب، باستثناء الحاالت الخاصة المبررة والتي توافق 

 على قبولها. اإلدارة المتعاقدة

 التعديل بموجب ملحق تعديلي

 

ال يمكن تعديل أحكام العقود بعد انقضاء فترة اإلنفاذ، وتجدر 

 العقد أطول من مدة تنفيذه.اإلشارة في هذا الصدد إلى أن مدة إنفاذ 

 

في ظروف استثنائية، قد يكون لتعديل أحكام العقد أثر رجعي، 

 شريطة عدم انقضاء فترة اإلنفاذ.

 

يتحمل المستفيد مسؤولية المخاطر المالية المترتبة عن أي تكاليف 

لإلدارة يتم تكبدها قبل نشر الملحق التعديلي، خاصة وأنه يمكن 

عليه. وبمجرد دخول الملحق حيز التنفيذ،  رفض التوقيع المتعاقدة

 التكاليف. باسترجاعيمكن للمستفيد أن يطالب 

 

يجب أن تكون طلبات التعديل مرفقة بالوثائق الداعمة الالزمة وأن 

 اإلدارة المتعاقدةتشمل خاصة جميع المعلومات التي تحتاجها 

التخاذ قرار مدروس في الصدد، بما في ذلك )على سبيل المثال 

 الحصر(: أسباب التعديل وانعكاساته على تنفيذ العمل )ال سيما ال

 على األنشطة المنفذة وميزانية العمل(.
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يجب على المنسق أن يرفق طلبه بجميع الوثائق المتاحة في صلة 

بتقديم  اإلدارة المتعاقدةبالتعديل المقترح، ال سيما إن طالبته 

 توضيح.

 

يوًما على األقل من تاريخ  30يجب التقدم بطلبات التعديل قبل 

إنفاذها. ولكن، يوصى عند اإلمكان بإرسال الطلبات في أقرب 

قد تستغرق وقتا طويال  اإلدارة المتعاقدةوقت ممكن باعتبار أن 

 في دراستها.

 

يجب أن يتم توقيع النسخة المعدلة من العقد من قبل نفس األطراف 

اإلدارة على العقد األساسي، بعبارة أخرى المنسق والموقّعة 

 .المتعاقدة

 

 (1.11تمديد فترة التنفيذ )انظر الفصل 

 

المقصود بالتمديد هو زيادة الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ العمل. ال 

يمكن، تحت أي ظرف من الظروف، أن تفضي طلبات تمديد فترة 

التحاد األوروبي )وال التنفيذ إلى زيادة قيمة الدعم المقدم من ا

زيادة التكاليف(، علما وأنها تقتضي، منهجيّا، إضافة ملحق 

، وتقديم التبريرات 1.9تعديلي للعقد، وفقًا ألحكام الفصل 

المناسبة، التي ال ينبغي أن تقتصر على الحاجة إلى استخدام 

 مخصصات الميزانية غير المنفقة.

ي بظالله على النتائج إن كان التغيير في الميزانية لن يلق 4.9

المرتقبة من العمل )أي التأثير أو اآلثار أو النواتج(، وإن كان 

أثره المالي مقصوًرا على تحويل فحوى بند رئيسي من بنود 

الميزانية  أو حذف بند قائم أو إضافة آخر جديد أو إعادة ترتيب 

 البنود الرئيسية للميزانية، وبالتالي إحداث فارق بنسبة تقّل عن/

%من المبلغ األصلي )المعدل بموجب ملحق تعديلي 25تساوي 

عند االقتضاء( على مستوى كل بند رئيسي من بنود التكاليف 

اإلدارة المؤهلة، يجوز للمنّسق تعديل الميزانية وينبغي عليه إبالغ 

كتابيا في أجل أقصاه تاريخ إعداد التقرير الموالي. وال  المتعاقدة

ة لتعديل األبواب المتعلقة بالتكاليف غير يمكن اعتماد نفس الطريق

المباشرة أو اعتمادات الطوارئ أو المساهمات العينية أو لتعديل 

 مبالغ أو معدالت خيارات التكاليف المبسطة المحددة في العقد.

 

يجب االتفاق على التغييرات المدخلة على وصف العمل واإلطار 

المرتقبة )التأثير  المنطقي التي من شأنها أن تؤثر على النتائج

قبل تنفيذها، وينبغي إدراج  اإلدارة المتعاقدةواآلثار والنواتج( مع 

 التعديالت المصادق عليها في التقرير الموالي.

 التعديل أحادي الجانب

كتابيّا بأي تعديالت  اإلدارة المتعاقدةيجب على المنّسق إبالغ 

ً للفصل  التقرير أقصاه تاريخ تقديم  في أجل 4.9مدخلة وفقا

 الموالي.

 

من جهة أخرى، يتحمل المنّسق المسؤولية المالية كاملة عن 

)انظر الفقرة  اإلدارة المتعاقدةالتعديالت التي قد ترفضها 

 اإلدارة المتعاقدةالموالية(، وعليه، من مصلحته أن يقوم بإبالغ 

بالحاجة إلى إجراء تعديالت في الوقت المناسب، وحيثما أمكن، 

لتعديالت المعتزمة حيز النفاذ لتفادي تكبد تكاليف غير قبل دخول ا

 مؤهلة.

 

في حال استيفاء تعديل الميزانية لجميع الشروط المذكورة في 

، تعتبر المراسلة/ التقرير المرسل من المنّسق إلبالغ 4.9الفصل 

بهذا التعديل كفيال لتعديل الميزانية، وال يعتبر  اإلدارة المتعاقدة

 أمرا ضروريا. اإلدارة المتعاقدةالحصول على موافقة خاصة من 

 

أنه لم يتم استيفاء الشروط  اإلدارة المتعاقدةأما في حال ارتأت 

، فيجب عليها إبالغ المنسق في مراسلة 4.9الواردة في الفصل 

سلة أو التقرير المرسل من يوًما من استالم المرا 30)في غضون 

المنسق( بقرارها رفض التعديل. في مثل هذه الحالة، ال يكون 

للتعديل المقترح أي تأثير وتعتبر جميع التكاليف ذات الصلة به 

 غير مؤهلة.

 عموما، ثّمة نوعان من التعديالت أحادية الجانب:
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 التعديل أحادي الجانب: تعديل الميزانية( 1

 

رام الميزانية المصاحبة للعقد، ولكن قد صحيح أنه يجب احت

يحظى المستفيدون ببعض المرونة في إطار هذه الميزانية، 

أال يؤثر ذلك على "النتائج المرتقبة من العمل" وأاّل يؤدي  شريطة

إلى إعادة النظر في القرار األولي بإسناد المنحة أو أن يمس من 

 مبدأ المساواة في المعاملة بين أصحاب الطلبات.

 

يشمل مفهوم "النتائج": الهدف العام )اآلثار( والهدف الخاص 

 )التأثيرات( والعواقب األخرى والنواتج.

 

 اإلدارة المتعاقدةفي حالة الشك، يوصى بشدة بالنظر مسبقا رفقة 

فيما إذا كانت التعديالت المقترحة لن تؤثر على النتائج المرتقبة 

 مأمن، يمكن للمستفيدين:من العمل، وطالما كانت هذه النتائج في 

 

إعادة ترتيب األولويات أو إلغاء أولويات قائمة وإضافة  -

أخرى جديدة ضمن نفس البند الرئيسي من الميزانية. في هذا 

الصدد، يجب فهم مصطلح "بند الميزانية الرئيسي" على أنه 

مجموعة البنود المرقمة في سياق الميزانية، على سبيل 

)السفر(  2لموارد البشرية( ورقم )ا 1المثال، البنود رقم 

)المكاتب المحلية( ورقم  4)المعدات واللوازم( ورقم  3ورقم 

 )تكاليف أخرى(؛ 6)التكاليف األخرى والخدمات( ورقم  5

 

تحويل جزء من الميزانية من بند رئيسي إلى آخر )من البند  -

مثال(، طالما أن ذلك ال يؤدي إلى  6إلى البند رقم  1رقم 

% من البنود 25دة أو نقصان( بنسبة تفوق فارق )زيا

 المشمولة بهذا التحويل.

 

ال يمكن استخدام التعديالت أحادية الجانب لتعديل التكاليف العامة 

أو اعتمادات الطوارئ أو المساهمات العينية أو مبالغ أو معدالت 

 خيارات التكاليف المبسطة.

 

شارة إلى ما لحساب قيمة الفارق المترتب عن التعديل، تجدر اإل

 يلي:

ـ  - % على أساس القيمة األساسية للبند 25يتم احتساب فارق ال

الذي سيتم تحويل األموال منه والقيمة األساسية للبند الذي 

سيتم تحويل األموال إليه. إذا كان بند الميزانية الرئيسي 

وأردنا تحويل الحد األقصى  100يتضمن اعتمادا قيمته 

، فلن يكون 25د آخر، أي بقيمة للمبلغ المصرح به إلى بن

ذلك ممكنًا إال إذا كان البند اآلخر يحتوي أيًضا يتضمن 

أو أكثر، اما إذا كان يتضمن اعتمادا  100اعتمادا قيمته 

، 25، فال يمكن أن يتلقى تحويالً من بند آخر بقيمة 90قيمته 

%. بمعنى آخر، 25ألن ذلك سيؤدي إلى زيادة بنسبة تفوق 

% على البند الذي 25بة القصوى المحددة بـ ال تنطبق النس

نطبق أيًضا على البند الذي تتتأتى منه األموال فحسب، بل 

 تم تحويل المبلغ إليه؛
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يجب أن تؤخذ التعديالت أحادية الجانب المحتملة والمتتالية  -

بعين االعتبار بشكل تراكمي. وهذا يعني، على سبيل المثال، 

المبلغ المخصص ألحد بنود أنه إذا تمت بالفعل زيادة 

% من 20الميزانية عبر تطبيق تعديل أحادي الجانب بنسبة 

قيمته األصلية )على النحو المحدد في الميزانية األصلية 

للعمل أو كما تم تعديله بموجب الملحق التعديلي(، فال يمكن 

% من قيمته 5رفع مخصصات البند المذكور بنسبة تفوق 

ل إلى القيمة القصوى المحددة بـ األصلية )وبالتالي الوصو

 % من قيمته األصلية(.25

 

% 25عندما تتجاوز الفوارق التراكمية لبند معين من الميزانية 

األصلية، ينبغي إجراء تنقيح رسمي للميزانية )باالستناد  قيمتهمن 

(. غياب هذا الملحق )الذي 3.9إلى ملحق تعديلي وفقًا للفصل 

مترتب عنه تجاوز الحد األقصى المحدد يهدف إلى تنظيم التعديل ال

%( يعني عدم أهلية جميع التكاليف ذات الصلة بهذا 25بنسبة 

 التعديل.

 

بشأن  اإلدارة المتعاقدةيجب أن يحتوي التقرير المقدّم إلى 

التعديالت على نسخة مقارنة من الميزانية توضح التعديالت 

 التراكمية التي سبق وأن تم إجراؤها.

 

توخي الحذر عند إدخال أي تعديالت على بند الموارد ال بدّ من 

البشرية المخصصة للعمل. في مثل هذا السياق، وفي حالة الشك، 

والتوصل إلى  اإلدارة المتعاقدةمن المستحسن أن يتم التشاور مع 

 اتفاق كتابي معها مسبقًا، إن أمكن.

 

 التعديل أحادي الجانب: التعديالت المدخلة على وصف العمل( 2

 

مرة أخرى، يُسمح بإجراء تعديالت أحادية الجانب في وصف 

العمل وفي اإلطار المنطقي، طالما أنها ال تؤثر على النتائج 

المرتقبة )التأثير واآلثار والنواتج( وال تؤدي إلى إعادة النظر في 

قرار إسناد المنحة أو اإلخالل بقاعدة المساواة في المعاملة بين 

 أصحاب العروض.

 

ة أخرى، ال يُسمح بإجراء تعديالت أحادية الجانب في من جه

وصف العمل وفي اإلطار المنطقي إن كانت ستؤثر على النتائج 

المرتقبة )التأثير واآلثار والنواتج(، وقد يترتب عنها فسخ عقد 

. وتفاديا لذلك، 12.2وفقًا للفصل  اإلدارة المتعاقدةالمنحة من قبل 

ل، شريطة أاّل يؤدي إلى إعادة يمكن االتفاق بشأن إجراء تعدي

النظر في قرار إسناد المنحة وأاّل يخّل بقاعدة المساواة في المعاملة 

 بين أصحاب العروض )انظر أعاله(.

يمكن أن تكون التعديالت المتعلقة بالعنوان أو الحساب  5.9

الحسابات موضوع مجرد إشعار بسيط من  مدققالمصرفي أو 

رفض االختيار  لإلدارة المتعاقدةطرف المنسق. ومع ذلك، يحق 

 الذي اتخذه المنسق عند وجود مسّوغات مناسبة لذلك.

 يجب أن تكون هذه اإلشعارات كتابية.

مراسلة لجعل  اإلدارة المتعاقدةليس من الضروري أن ترسل 

 مدققالمصرفي أو هوية عملية تغيير العنوان أو الحساب 

الحسابات رسمية، ولكن، يبقى بإمكانها رفض االختيار الذي قام 

به المنسق عند وجود مسّوغات مناسبة لذلك مع ضرورة إخطاره 

يوًما من استالم المراسلة التي  30بها )إن أمكن( في غضون 

 وجهها إليها.
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 مدققبالحق في طلب استبدال  اإلدارة المتعاقدةتحتفظ  6.9

من الشروط الخاصة، في  2.5الحسابات المشار إليه في الفصل 

حال وجود معلومات مجهولة عند توقيع العقد تبعث على االرتياب 

 بشأن استقالليته أو مهنيته.

 

 

 التنفيذ - 10الفصل  9.2.19

 عقود اإلنفاذ 1.9.2.19

 المبادئ التوجيهية نص الفصل

المستفيدون بعقد  عندما يقتضي تنفيذ العمل أن يقوم 1.10

أو الخدمات، يجب احترام  األشغالأو  اتصفقات متعلقة باإلمداد

قواعد منح العقود وقواعد الجنسية والمنشأ المنصوص عليها في 

 من العقد قيد النظر. IVالملحق 

مبادئ إبرام الصفقات الضرورية لتنفيذ العمل  IVيحدد الملحق 

احترامها. في هذا  نخرطةالكيانات المالتي يجب على المستفيدين و

من إجراءات  5و 4و 3الصدد، ال بدّ من التأكيد على أن الفصول 

( ال PRAGإبرام الصفقات والدليل العملي لالتحاد األوروبي )

تنطبق على الصفقات المبرمة في إطار العقد )كما هو موضح في 

مقدمة الدليل العملي(، ما لم يقرر المستفيدون طوًعا وبشكل علني 

 بيقها رفقة نماذجها.تط

 

من  1كما يجب احترام المبادئ العامة المنصوص عليها في القسم 

 عند إسناد ومنح أي عقد بموجب عقد المنحة. IVالملحق 

 

 اإلدارة المتعاقدةالالحقة التي يجب على  المراجعةتعتبر عمليات 

( اإلدارة المتعاقدة)والمفوضية األوروبية في حال لم تكن هي 

تنفيذها ضرورية لضمان تطبيق المستفيدين لقواعد الصفقات 

بشكل صحيح، وتعتبر هذه العمليات بالغة األهمية في المراحل 

األولى من عملية التنفيذ ألنها تساعد في تصحيح أي وجوه حياد 

، وبالتالي تجنب النفقات غير المؤهلة المحتملة IVعن الملحق 

الحال، ينبغي على المستفيد خالل فترة تنفيذ العقد. بطبيعة 

من خالل تقديم جميع  المراجعةالمساهمة في سير عمليات 

، ومن الممكن أيضا 4.16المعلومات الالزمة، وذلك وفقًا للفصل 

تطبيق المنهجية الحالية لرصد المشاريع )المتمثلة في التركيز على 

 (.IVالصفقات بموجب الملحق 

 

ب شراء مركزي للعب دور يمكن للمستفيدين االعتماد على مكت

مزود الخدمات أو مركز إمداد إنساني معترف به من قبل 

المفوضية األوروبية. في مثل هذه الحالة، يجب على المكتب أو 

المركز المعني االمتثال للمتطلبات المنصوص عليها في الملحق 

IV. 

 

 قواعد الجنسية والمنشأ

 

التزاما تاّما بالقواعد  يجب على المستفيدين االلتزام، عند االقتضاء،

(. يشير الملحق IVمن الملحق  2المتعلقة بالجنسية واألصل )القسم 

IV أ من الدليل العملي الذي يتضمن معلومات 2إلى الملحق أ

مفصلة عن البلدان المؤهلة لالنضمام لألعمال الممولة من كل من 

 ميزانية االتحاد األوروبي وصندوق التنمية األوروبي.

 



 دليل المستخدم -تنفيذ عقود المنح  19الباب 

 

25 
 (2021نوفمبر  - 0.13دليل وحدة الشراكات الدولية لإلجراءات المالية والتعاقدية )اإلصدار 

من  1حتى في ظّل االمتثال للمبادئ األساسية الموصوفة في القسم 

، يفضي أي خرق للقواعد المتعلقة بالجنسية والمنشأ IVالملحق 

 )في الحالة الثانية، عند االقتضاء( إلى اعتبار النفقات غير مؤهلة.

 

تُعنى القاعدة المتعلقة بالجنسية بجنسية مزودي الخدمات 

، وهي تنطبق على جميع صفقات غالاألشوالموردين وشركات 

واإلمداد المبرمة بموجب عقد المنحة. وفي  واألشغالالخدمات 

حين ال تنطبق على األخصائيين الذين يقترحهم مزودو الخدمات 

بموجب عقود الخدمات الممولة بالمنحة، فإنها تنطبق بدالً من ذلك 

ل على مزود الخدمة نفسه. وأما قاعدة المنشأ، فتشير إلى أص

 واألشغال اتالبضائع والمعدات، وتنطبق على عقود اإلمداد

 .2020-2014بموجب اإلطار المالي متعدد السنوات 

 

لصفقات الممولة بموجب قانون أساسي في سياق اإلطار ا في إطار

)بغض النظر عن القيمة(،  2027-2021المالي متعدد السنوات 

دولة دون الحاجة يمكن استالم جميع اإلمدادات والمعدات من أي ف

لالستظهار بوثيقة إقرار الدولة المنشأ. للمزيد من المعلومات حول 

من إجراءات إبرام  1.3.2قواعد الجنسية واألصل، انظر القسم 

 الصفقات والدليل العملي.

 

بالنسبة للعقود الممولة بموجب قانون أساسي في سياق اإلطار 

 :2020-2014المالي متعدد السنوات 

 

)وليس أداة المساعدة لمرحلة  2الئحة التنفيذية المشتركةبموجب ال

( وصندوق التنمية األوروبي، يمكن استالم Iما قبل االنضمام 

اإلمدادات من أي دولة، طالما لم تتجاوز قيمة اإلمدادات المشمولة 

يورو بالنسبة لكل عملية شراء. وفي حال تم  100.000بالعقد 

نفس طلب العروض في شكل شراء عدة أصناف من السلع بموجب 

يورو  100.000دفعات، يتم تطبيق قاعدة الحد األقصى البالغ 

بالنسبة لكل دفعة. يمكن إذن أن يتضمن نفس العرض عدة دفعات 

يورو، مع احترام قاعدة المنشأ  100.000 تفوق قيمتها مجتمعة

ودفعات تقل قيمتها عن هذا الحد وتكون اإلمدادات فيها منفصلة 

 البعض.عن بعضها 

 

ال يُسمح بتعّمد شرذمة الصفقة بغرض التحايل على قاعدة المنشأ، 

ويجب أن يتم تنفيذ برنامج الشراء بموجب العقد وتقسيم اإلمدادات 

 على دفعات على نحو مشروع.

 

من إجراءات إبرام الصفقات والدليل  1.3.2انظر أيًضا القسم 

 العملي.

 

خرى المنطبقة على إذا كان القانون األساسي أو الصكوك األ

البرنامج الذي يتم بموجبه تمويل المنحة يتضمن قواعد منشأ خاصة 

باإلمدادات التي حصل عليها المستفيد بموجب المنحة، فسيُطلب 

                                                           
، التي تحدد القواعد واإلجراءات المشتركة لتنفيذ صكوك االتحاد األوروبي 2014مارس  11للبرلمان األوروبي والمجلس المؤرخة  236/2014الالئحة التنظيمية )االتحاد األوروبي( رقم  2

 (.95، ص.15/03/2014الصادر في  L77الخارجي )الجريدة الرسمية لالتحاد األوروبي، العدد لتمويل العمل 
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من مقدم العرض اإلفصاح عن مصدر اإلمدادات وسيتعين على 

 المتعاقد الذي وقع عليه االختبار إثبات الدولة المنشأ.

 

لخدمات تقديم وثيقة تدل على الدولة المنشأ يجب على مزودي ا

التي تتجاوز قيمة شراء الواحدة منها  عرباتبالنسبة للمعدات وال

في أجل أقصاه تاريخ تقديم الفاتورة  المستفيد )ين(يورو إلى  5000

األولى، ويجب إصدار شهادة المنشأ من قبل السلطة المعينة لهذا 

ورة االمتثال للقواعد الغرض في بلد منشأ اإلمدادات، مع ضر

المنصوص عليها في تشريعات االتحاد األوروبي ذات الصلة. قد 

 يترتب عن مخالفة هذا الشرط فسخ العقد و/ أو تعليق تقديم الدفعات.

 

يجب أن يتم إصدار شهادة المنشأ من قبل السلطات المختصة في 

ار بلد المنشأ المعلن بالنسبة لإلمدادات أو مزود الخدمات )على غر

الغرف التجارية(. ومع ذلك، ال يمكن اعتبار شهادة المنشأ دليال 

قانونيا على الدولة المنشأ، بل مجرد عنصر مفيد يمكن، في حالة 

. في مثل هذه الحالة، التحققالشك، االعتماد عليه خالل عمليات 

أن تطلب وثائق إضافية تتعلق بمنشأ  لإلدارة المتعاقدةيجوز 

توزيع التكاليف الذي أعده المستفيد بالنسبة  البضائع )بما في ذلك

لكل بضاعة ذات صلة(، باإلضافة إلى عمليات التحقق الميدانية 

في موقع المنشأ المعلن في حال تعذر إثبات الدولة المنشأ بوسائل 

 أخرى.

 

في إطار المشاريع الممولة بتمويل مشترك من االتحاد األوروبي، 

نشأ )في الحالة الثانية، بموجب يجب احترام قواعد الجنسية والم

( عند شراء السلع أو 2020-2014اإلطار المالي متعدد السنوات 

المعدات، حتى بالنسبة للسلع غير المشمولة بالتمويل المشترك 

لالتحاد األوروبي في دفاتر حسابات المشروع )تنطبق قواعد 

الجماعة األوروبية على العمل في مجمله، بغض النظر عن 

 لتمويل المشترك(.مستوى ا

 

في بعض الظروف االستثنائية التي لها مسوغات مناسبة، يجوز 

، بالنيابة عن جميع اإلدارة المتعاقدةللمنسق أن يطلب من 

من التقيد بقواعد الجنسية و/ أو المنشأ، وذلك  ءً إعفاالمستفيدين، 

عبر التقدم بتقرير كتابي في الغرض وإرفاقه بالمبررات الالزمة، 

لحصول على الموافقة على طلب اإلعفاء قبل بدء إجراءات ويجب ا

عقد الصفقة )وإال سيتم اعتبار المبلغ المعني غير مؤهل(. في حال 

هي المفوضية األوروبية، يجب عليها  اإلدارة المتعاقدةلم تكن 

الحصول على إذن مسبق من المفوضية قبل الموافقة على هذا 

 االستثناء.

 

بالنسبة لألعمال المشمولة بالالئحة التنفيذية المشتركة )في سياق 

(: عندما يكون 2020-2014اإلطار المالي متعدد السنوات 

المستفيد عبارة عن منظمة دولية أو كيان تابع إلحدى الدول 

األعضاء مشاركة في تمويل العمل، يجب أن يتم فتح باب المشاركة 

اص الطبيعيين واالعتباريين في إجراءات الشراء لجميع األشخ

المؤهلين لذلك وفقًا لقواعد الوكالة أو الهيئة، باإلضافة إلى الدول 

المؤهلة بموجب القواعد المعمول بها في الالئحة التنفيذية 
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المشتركة، علما وأن نفس القواعد تنطبق على اإلمدادات والمواد. 

الجنسية في حالة عدم وجود تمويل مشترك، يُكتفى بتطبيق قواعد 

 والمنشأ المنصوص عليها في الالئحة التنفيذية المشتركة.

 

بالنسبة لألعمال الممولة من صندوق التنمية األوروبي )في سياق 

(: عندما يكون 2020-2014اإلطار المالي متعدد السنوات 

المستفيد عبارة عن منظمة دولية أو كيان تابع إلحدى الدول 

األعضاء، يجب أن يتم فتح باب المشاركة في إجراءات الشراء 

المؤهلين لذلك وفقًا  لجميع األشخاص الطبيعيين واالعتباريين

التفاق  IVلقواعد الوكالة أو الهيئة بموجب قواعد الملحق 

علما وأن نفس القواعد تنطبق على اإلمدادات والمواد.  3كوتونو،

في حالة عدم وجود تمويل مشترك، يُكتفى بتطبيق قواعد الجنسية 

 التفاق كوتونو. IVوالمنشأ المنصوص عليها في الملحق 

 

ت، يجب على المستفيدين االحتفاظ بجميع الوثائق في جميع الحاال

المتعلقة بالصفقة )إشعار الشراء وملفات طلبات العروض 

والعروض المستلمة وأي استثناءات تم الحصول عليها وتقارير 

التقييم/ التفاوض وشهادات المنشأ المقدمة من قبل المتعاقدين، إن 

 .IVوجدت، إلخ( إلثبات امتثالها ألحكام الملحق 

يجب على المستفيد الحرص، في حدود الالزم، على  2.10

 16و 6و 4و 3عليه بموجب الفصول  الساريةتطبيق الشروط 

من قسم الشروط العامة على المتعاقدين الحاصلين على عقد 

 تنفيذ.

في جميع عقود التنفيذ التي يجري منحها، من الضروري أن يقوم 

ن االمتثال لاللتزامات المستفيد بإضافة البنود الالزمة لضما

المنبثقة عن الفصول المذكورة )الموثوقية وتضارب المصالح 

ومدونة السلوك وسرية البيانات واإلشهار والمحاسبة وعمليات 

 التقنية والمالية(. المراجعة

 

ال تنطبق التزامات المتعاقدين هذه إال على عقود التنفيذ المبرمة 

 مع المستفيدين بموجب عقد المنحة.

هدف "التزام اإلشهار" إلى تذكير المستفيد )عند الضرورة( ي

بالحاجة إلى إضافة المتطلبات ذات الصلة في الشروط المرجعية 

 للصفقة.

 

مطوية لتوزيعها، يجب أن  1000مثال: في سياق صفقة لطباعة 

 يطلب المستفيد أن يتم اإلشهار لهذه المطويات بشكل مناسب.

 

الالزم" أنه لن يتم نسخ الفصول المدرجة تعني عبارة "في حدود 

 في الشروط العامة كما هي في العقود المبرمة مع المتعاقدين.

 

بأكمله، مما يعني أنه يجب على المتعاقد  3يتعين تطبيق الفصل 

وإعفاؤها من أي مسؤوليات مترتبة عن  اإلدارة المتعاقدةتعويض 

و النفقات الشكاوى المرفوعة ضده أو األضرار أو الخسائر أ

 الناتجة عن مشاركته في العمل.

 

بأكمله، مما يعني أنه يتعين على المتعاقد  4يتعين تطبيق الفصل 

تقديم المعلومات إلى المستفيدين، الذين يتعين عليهم إرسالها 

 .اإلدارة المتعاقدةبدورهم إلى 

                                                           
 2000جوان  23ى الموقّعة في كوتونو في اتفاق الشراكة بين أعضاء مجموعة دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي من جهة، والجماعة األوروبية والدول األعضاء فيها من جهة أخر 3

 (.3، ص.15/12/2000الصادر في  L317لرسمية لالتحاد األوروبي، العدد )الجريدة ا
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أنه يجب عليهم االمتثال  1.6بالنسبة للمتعاقدين، يقضي الفصل 

المطبقة على المتعاقدين على النحو المنصوص عليه في للقواعد 

متطلبات االتصال واإلشهار الخاصة باألعمال الخارجية لالتحاد 

 األوروبي.

 -https://ec.europa.eu/international

requirements_en-visibility-partnerships/comm 

 

: المتعاقدون غير ملزمين بتقديم خطة اتصال، ولكن 2.6الفصل 

في حال كان ذلك جزًءا من الخدمات التي يتعين تقديمها، فعليهم 

 مساعدة المستفيد في وضع خطة اتصال خاصة به.

 

 بأكمله. 3.6يتعين تطبيق الفصل 

 

 إال على عقود الخدمات واإلمدادات. 4.6ال ينطبق الفصل 

 

، باستثناء القسم الخاص بالغرض 5.6يتعين تطبيق أحكام الفصل 

 من المنحة وقيمتها.

 

 بالكامل. 9.16إلى  1.16ينبغي تطبيق الفصول من 

جب على المنسق أن يقدم، في التقرير الذي يرفعه إلى ي 3.10

ً كامالً ومفصالً إلجراءات منح وتنفيذ اإلدارة المتعاقدة ، وصفا

، وفقاً لمتطلبات اإلبالغ 1.10العقود الممنوحة بموجب الفصل 

 .2، القسم VIالمنصوص عليها في المرفق 

 ( وفي التقرير الوصفي4.2في كل تقرير وصفي مرحلي )الفصل 

(، يجب على المستفيدين إدراج جميع العقود 10.2النهائي )الفصل 

 60.000واإلمدادات والخدمات( التي تزيد قيمتها عن  األشغال)

يورو والممنوحة لتنفيذ العمل خالل الفترة المستعرضة، مع 

ضرورة ذكر قيمة العقد واسم المتعاقد المعني، مع تقديم لمحة 

 متعاقد.موجزة عن كيفية اختيار هذا ال

 

 التعاقد من الباطن 2.9.2.19

 المبادئ التوجيهية نص الفصل

يجوز للمستفيدين التعاقد من الباطن بشأن المهام المشمولة  4.10

بالعمل. في هذه الحالة، يجب عليهم الحرص على استيفاء الشروط 

، باإلضافة 3.10و 2.10و 1.10المنصوص عليها في الفصول 

 إلى الشروط الموالية:

 

يجب أال يشمل التعاقد من الباطن المهام األساسية  -

 المندرجة ضمن إطار العمل؛

 

يجب تقديم مسّوغات اللجوء إلى التعاقد من الباطن عبر  -

 تفسير طبيعة العمل ومقتضيات تنفيذه؛

 

يجب تحديد التكاليف المقدرة للتعاقد من الباطن بشكل  -

 ؛IIIواضح في الميزانية التقديرية الواردة في الملحق 

 

عن لجوئه إلى  اإلدارة المتعاقدةيجب على المستفيد إخطار  -

التعاقد من الباطن، في حال لم يكن منصوًصا عليه في 

 ، والحصول على موافقتها.Iالملحق 

 

https://ec.europa.eu/international-partnerships/comm-visibility-requirements_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/comm-visibility-requirements_en
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 تقديم الدعم المالي ألطراف ثالثة 3.9.2.19

 المبادئ التوجيهية نص الفصل

دعما لتحقيق األهداف المرجوة من العمل، خاصة عندما  5.10

الدعم المالي ألطراف ثالثة، يجوز تقديم  اتنفيذه يقتضي

هذا الدعم في حال نصت الشروط الخاصة على  منحللمستفيدين 

 ذلك.

 

قد يقتضي تنفيذ العمل تقديم المستفيدين دعمهم المالي ألطراف 

 ثالثة.

 

قد يتّخذ الدعم المالي المقدم ألطراف ثالثة شكل "منحة متتالية" ال 

تتبع بالضرورة طلب العروض، أو مساهمة مالية من نوع آخر 

التي تتلقى  الكيانات)انظر التفاصيل أدناه(، ويمثل األشخاص/ 

دعًما ماليًا من أطراف ثالثة المتلقين النهائيين ألموال االتحاد 

 األوروبي.

م الدعم ألطراف ثالثة شرط أن تكون األهداف أو النتائج يجوز تقدي

التي سيتم تحقيقها مفصلة بشكل واضح في وصف العمل وأن يتم 

 استيفاء جميع الشروط التالية:

 

i.  من أن المنسق يقدم الضمانات  اإلدارة المتعاقدةتحققت

المناسبة السترجاع المبالغ المستحقة. في حالة صدور أمر 

اإلدارة قات في نهاية العمل، تلجأ باسترجاع المستح

حصريا إلى المنسق، الذي قد يُطلب منه في  المتعاقدة

الكيانات مرحلة الحقة سداد المبالغ التي قام المستفيدون أو 

بتحويلها دون داعٍ في شكل دعم مالي ألطراف  المنخرطة

ثالثة. لذلك يوصى بإجراء تقييم متعمق للقدرة المالية 

 قد يتضمن الدعم المالي ألطراف ثالثة؛للمنسق قبل منح ع

 

ii.  ال يجوز للمستفيدين ممارسة السلطة التقديرية فيما يتعلق

بتقديم الدعم المالي ألطراف ثالثة. لضمان ذلك، تقتضي 

المبادئ التوجيهية الخاصة بمقدمي الطلبات أن تشمل 

 العروض ما يلي:

 

طرف قائمة ثابتة وشاملة بأنواع األنشطة التي قد يتلقى  -

 ثالث دعًما ماليًا بشأنها؛

أصناف أو فئات األشخاص المؤهلين للحصول على الدعم  -

 المالي؛

 معايير منح الدعم المالي؛ -

الحد األقصى للمبلغ الممنوح لكل طرف ثالث والمعايير  -

 المحددة لقيمته.

في جميع األحوال، يجب تحديد هذه العناصر في العقد )ال  -

 سيما في وصف العمل(.

 

من المعلومات حول الدعم المالي لألطراف الثالثة،  للمزيد -

 من الدليل العملي؛ 2.9.6انظر القسم 

 

يجب على المستفيدين الحرص على أن تسمح الجهات  (3

والمفوضية  لإلدارة المتعاقدةالثالثة المتلقية للدعم المالي 

األوروبية والمكتب األوروبي لمكافحة االحتيال ودائرة 
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مهامها الرقابية على الوثائق المحاسبات بممارسة 

والمعلومات، حتى تلك المحفوظة في شكل إلكتروني، أو 

 (.9.10في مقر المتلقي )انظر الفصل 

 

في سياق تقديم الدعم المالي لألطراف الثالثة، يتحمل المستفيدون 

المسؤولية كاملة عن تنفيذ العمل وفقًا ألحكام العقد، ولكّن ذلك ال 

مستفيدين استرجاع األموال المدفوعة على يعني أنه يجب على ال

غير وجه حّق لطرف ثالث مستفيد، وال يعني أن الدعم المالي 

الممنوح ألطراف ثالثة يجب أن يأخذ شكل سداد تكاليف محددة 

)وفقًا لشروط األهلية المناسبة(. هذه التدابير تعتبر ممكنة، ولكنها 

 غير إلزامية.

 

دم استيفاء الشروط المنصوص هذا يعني ببساطة أنه في حالة ع

عليها في العقد بشأن الدعم المالي ألطراف ثالثة، فإن التكاليف 

ذات الصلة التي يتحملها المستفيدون ستصنف على أنها غير 

 مؤهلة.

 

مثال: ينّص العقد على وجوب منح دعم مالي للمنظمات غير 

الحكومية المحلية لتنفيذ أنشطة تعليمية، ولكن هذه المنظمات 

استخدمت األموال التي تلقتها في شكل دعم مالي للترويج لنشاطها 

الخاص. يعتبر الدعم المالي الممنوح من المستفيد في هذه الحالة 

األموال المستخدمة دون  المتعاقدةاإلدارة غير مؤهل، وستسترجع 

مسّوغ من المنسق )بغض النظر عن هوية المخطئ وقرار المنسق 

باسترجاع هذه األموال من المنظمات غير الحكومية المحلية من 

 عدمه(.

 

وأخيرا، ال يمكن إسقاط المسؤولية عن المستفيدين عبر االدعاء 

لجهات المتلقية يُعزى إلى خطأ ارتكبته ا التنفيذ غير السليمبأن 

 للدعم المالي.

 

يورو بالنسبة  60.000تبلغ القيمة القصوى للدعم المالي  6.10

لكل طرف ثالث، باستثناء الحاالت التي يكون فيها تحقيق أهداف 

 العمل مستحيال أو صعبًا للغاية دون رفع سقف الدعم المالي.

عم المالي على أن القيمة القصوى للد 4تنّص الالئحة المالية السابقة

يورو بالنسبة لكل طرف ثالث، إال في حال كان  60.000تقدّر بـ 

 الغرض الرئيسي من العمل هو إعادة توزيع المنحة.

 

بإمكانية رفع سقف  2018تقضي الالئحة المالية الجديدة لعام 

الدعم المالي في الحاالت التي يكون فيها تحقيق أهداف العمل 

 رفع سقف الدعم المالي.مستحيال أو صعبًا للغاية دون 

 

يتم تنفيذه بموجب أن الدعم المالي لألطراف الثالثة هو نشاط يمكن 

، طالما الكيانات المنخرطةالعقد من قبل جميع المستفيدين، وكذلك 

تم استيفاء الشروط اإللزامية المنصوص عليها في العقد. تنطبق 

منح نفس شروط أهلية التكاليف المطبقة على المستفيدين من ال

، وبالتالي يمكنها منح الدعم المالي الكيانات المنخرطةعلى 

ألطراف ثالثة في ظل نفس الشروط، شأنها في ذلك شأن 

                                                           
بشأن القواعد المالية السارية على الميزانية العامة لالتحاد  2012أكتوبر  25للبرلمان األوروبي والمجلس المؤرخة  966/2012الالئحة التنفيذية )االتحاد األوروبي، يوراتوم( رقم  4

 (.1، ص 26/10/2012الصادر في  L298لالتحاد األوروبي، العدد )الجريدة الرسمية  1605/2002األوروبي وإلغاء الئحة المجلس )المفوضية األوروبية، يوراتوم( رقم 
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المستفيدين )يعني عبر ضمان احترام الحد األدنى من المتطلبات 

 الواردة في وصف العمل(.

عندما يقوم المستفيد بتقديم دعم مالي على أساس "المبلغ الجملي"، 

ذا المبلغ ال يعتبر خياًرا مبسًطا من حيث تكلفة العقد )يقدم فإن ه

على أنه تكلفة فعلية متكبدة  لإلدارة المتعاقدةالمستفيدون هذا المبلغ 

 (.6.10كأي تكاليف أخرى؛ انظر الفصل 

 

بإمكان المبادئ التوجيهية الخاصة بمقدمي طلبات عروض الطلب 

ة، مثال عبر تخفيض تشديد شروط منح الدعم المالي ألطراف ثالث

 القيمة القصوى للدعم.

 

بإمكانها أيضا فرض مجموعة من القيود أو المتطلبات )مثل 

المبادئ المطبقة على إجراءات منح الدعم المالي ألطراف ثالثة( 

التي ينبغي تطبيقها على الدعم المالي ألطراف ثالثة في إطار طلب 

من  2.9.6قسم العروض المعني. للمزيد من المعلومات، انظر ال

 إجراءات إبرام الصفقات والدليل العملي.

اإلدارة باالستناد إلى التعليمات ذات الصلة التي تصدرها  7.10

في هذا الصدد، يحدد وصف العمل أصناف الكيانات  المتعاقدة

المؤهلة للحصول على الدعم المالي، ويتضمن قائمة ثابتة بأنواع 

كما يجب كذلك تحديد معايير  األنشطة التي قد تحظى بهذا الدعم،

اختيار األطراف الثالثة المستفيدة من الدعم المالي ومعايير تحديد 

 قيمته بكل دقة.

لكي يكون طرف ثالث مؤهالً للحصول على الدعم المالي، من 

الضروري استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في العقد 

مي الطلبات ( وفقًا للمبادئ التوجيهية لمقدI)خاصة في الملحق 

 وجميع الشروط والقيود المنصوص عليها فيما يتعلق بـ:

 

i) األهداف والنتائج المرجو تحقيقها من هذا الدعم المالي؛ 

ii)  مختلف أنواع األنشطة المؤهلة للحصول على الدعم

 المالي على أساس قائمة شاملة وحصرية؛

 

iii)  أصناف األشخاص/ الكيانات أو فئات األشخاص/ الكيانات

 للحصول على الدعم المالي؛المؤهلة 

 

iv)  معايير اختيار هؤالء األشخاص/ الكيانات ومنح الدعم

 المالي؛

v)  المعايير المعتمدة لتحديد القيمة الدعم المالي الممنوح لكل

 طرف ثالث على وجه الدقة؛ 

vi) .الحد األقصى للمبلغ الذي يمكن منحه 

 

 الكيانات المؤهلة للحصول على الدعم أو تختلف فئات األشخاص

 الكيانات المنخرطةدور المستفيدين و للعبعن تلك المؤهلة 

بموجب طلب العروض. عادة ما ال تفرض القواعد األساسية أي 

قاعدة خاصة بالجنسية على متلقي الدعم المالي، ولكن عند 

الضرورة، تحدد المبادئ التوجيهية الخاصة بطلب العروض و/ 

بق خاصة عندما يكون أو العقد المعايير المناسبة، ولعل ذلك ينط

وضع قيود تتعلق بالجنسية محبذة/ مناسبة من أجل تحقيق النتائج 

 المرجوة، ولكن هذه القاعدة تبقى غير إلزامية.

 

ا تحديد طرق منح الدعم المالي ألطراف ثالثة )عقب يجب أيض

 طلب عروض مثال أو عبر اإلسناد المباشر، إلخ(.
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ين، في وصف اإلجراء يوصى بالوصول إلى اتفاق مع المستفيد

وأسعار الوحدات أو المبالغ المقطوعة، بشأن معايير دفع المبالغ 

المذكورة، بدالً من استرجاع التكاليف، ما لم يكن ذلك الزما 

بموجب طبيعة الدعم المالي )على سبيل المثال، إذا كان الدعم 

المالي المقدم ألطراف ثالثة يستهدف نشاًطا معينًا يجب على 

 ث تنفيذه(.طرف ثال

 

يمكن أن يتخذ الدعم المالي ألطراف ثالثة شكل "تحويل نقدي غير 

مشروط"، دون تحديد النشاطات المدعومة، طالما تمت اإلشارة 

 إلى ذلك في اإلرشادات الخاصة بمقدمي الطلبات.

 

تشير عبارة "غير مشروط" إلى أن الدعم المالي المقدم ألطراف 

دون توقع أي نتيجة ما عدا مساعدة  ثالثة يُمنح دون أي مقابل، أي

المستفيدين النهائيين، على سبيل المثال مساعدة جماعات الدفاع 

الهادفة لتسهيل التنقل  عن حقوق اإلنسان والمنح الدراسية

العاطلين عن العمل، إلخ. كما قد يمثل الدعم المالي وإعانات 

ال  ألطراف ثالثة الهدف الرئيسي للعمل وجوهر النشاط، وهو ما

يمثل مشكلة طالما أن تحقيق الهدف من العمل يقتضي بوضوح 

تقديم هذا النوع من الدعم المالي ألطراف ثالثة. تكون التحويالت 

النقدية ممكنة شريطة أن يتمكن المستفيدون من تقديم دليل على 

الدفع )على سبيل المثال، وثيقة من المنتفع بالدعم تثبت استالم 

 للمراجعةرورة أن تكون التكاليف قابلة المبلغ النقدي(، مع ض

 حتى تكون مؤهلة.

 

مالحظة: عبارة "غير مشروط" ال تعني أال يتم تحديد شروط منح 

 الدعم المالي في العقد، وإال فسيعتبر الطلب غير مقبول.

 

من الوارد أيضا أن يتم تقديم تحويالت "مشروطة" )على سبيل 

ة شرط أن توفر ظروف المثال، إرسال األموال إلى مؤسسة صغير

 عمل مواتية أو أن تقوم بانتداب موظفين من النساء(.

 

 اإلدارة المتعاقدةينبغي أن يضّمن المنسق في تقريره إلى  8.10

تقريراً كامالً ومفصالً عن أي عملية إسناد دعم مالي وطريقة 

تنفيذها، وينبغي أن تقدم هذه التقارير، في جملة أمور، معلومات 

عن إجراءات إسناد الدعم وهوية المستفيد منه والمبلغ الممنوح 

والنتائج المحققة والمشاكل التي تمت مواجهتها والحلول 

ذة، باإلضافة إلى جدول زمني المتوصل إليها واألنشطة المنف

 خاص باألنشطة المتبقية التي لم يتم تنفيذها.

يجب أن يؤخذ بعين االعتبار أن الدعم المالي المقدم ألطراف ثالثة 

يعتبر قابال للتبرير في حال تم منحه بهدف المساعدة في تحقيق 

 األهداف المرجوة من العمل.

 

ثالثة ضروريًا لتنفيذ يجب أن يكون تقديم الدعم المالي ألطراف 

 العمل ومدمجا في تصميمه.

 

 بشأن الوثائق الداعمة. 9.16انظر الفصل 

 

يجب أن يكون الدعم المالي المقدم ألطراف ثالثة واضحا في 

 المعنون "تكاليف أخرى" 6الميزانية تحت البند 

يجب أن يحرص المستفيدون، في حدود الالزم، على أن  9.10

إلى  1.4ومن  3عليهم بموجب الفصول تكون الشروط المطبقة 

من الشروط العامة منطبقة أيًضا على األطراف  16و 6و 4.4

 الثالثة المنتفعة من الدعم المالي.

 

ال تخضع األطراف الثالثة المتلقية لدعم مالي من المستفيدين لنفس 

 الكيانات المنخرطةمعايير األهلية التي يخضع لها المستفيدون و

 وض.بموجب طلب العر
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وبالمثل، ال يخضع الدعم المالي الممنوح لهذه األطراف الثالثة 

طريقة حساب ال تراعي ، والمنحللمبادئ العامة المطبقة على 

قيمته بشكل دقيق بالضرورة مبدأ عدم الربحية )أي أنه في بعض 

الحاالت، تكون ثمة حاجة للتحقق من عدم تحقيق أرباح، دونا عن 

ارة إلى ذلك في طلب العروض و/ أو حاالت أخرى. ينبغي اإلش

 العقد بشكل واضح(.

 

يجب تصميم طريقة منح الدعم المالي لألطراف الثالثة على نحو 

 بسيط وفعّال لتسهيل تحقيق الغرض من العمل.

 

لكن ذلك ال يعفي المستفيدين من التزامهم بتحديد فئات األشخاص 

العقد، والحد أو الكيانات المؤهلة للحصول على الدعم المالي في 

األقصى لمبلغ الدعم وطريقة حسابه على نوع دقيق )انظر أعاله 

 (.5.10الفصل 

 

أنه  9.10تعني عبارة "في حدود الالزم" المستخدمة في الفصل 

لن يتم نسخ الفصول المدرجة في الشروط العامة كما هي في 

العقود المبرمة مع جميع األطراف المستلمة للمنحة. عموما، يجب 

متلقّي الدعم المالي المسؤولين عن تنفيذ جزء من المشروع على 

وعن إدارة األموال بنفس الطريقة التي يعتمدها المستفيدون 

 االمتثال لجميع األحكام "الممّررة" إليهم من المستفيدين:

 

بأكمله، مما يعني أنه يجب على متلقي  3يتعين تطبيق الفصل 

ها من أي مسؤوليات وإعفاؤ اإلدارة المتعاقدةالدعم تعويض 

مترتبة عن الشكاوى المرفوعة ضدها أو األضرار أو الخسائر أو 

 النفقات الناتجة عن مشاركتها في العمل.

 

مما يعني أنه يتعين  ،بالكامل 4.4إلى  1.4الفصول من  يتم تطبيق

تقديم المعلومات إلى المستفيدين الذين ينبغي عليهم  على المتعاقد

 5.4، في حين ال ينطبق الفصل دارة المتعاقدةاإلهم نقلها إلى ربدو

 على متلقي الدعم المالي.

 

 بالكامل. 1.6يتم تطبيق أحكام الفصل 

 

 : األطراف المتلقية للدعم غير ملزمة بتقديم خطة2.6الفصل 

ا من الخدمات التي يتعين اتصال، ولكن في حال كان ذلك جزء

اتصال خاصة تقديمها، فعليها مساعدة المستفيد في وضع خطة 

 به.

 

 بالكامل. 4.6و 3.6يتم تطبيق أحكام الفصلين 

 

 .3، باستثناء اإلشارة إلى الفصل 5.6يتم تطبيق أحكام الفصل 

 

على المستفيدين، ما لم  2.16و 1.16ال تنطبق أحكام الفصلين 

يُنّص على ذلك صراحةً في المبادئ التوجيهية لمقدمي الطلبات 

 و/ أو في العقد.
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 بالكامل. 6.16إلى  3.16أحكام الفصول من  يتم تطبيق

 

فيما يخص  9.16إلى  7.16يتم تطبيق أحكام الفصول من 

االحتفاظ بالوثائق ذات الصلة بالنسبة للفترة المحددة في الفصل 

، ولكن ليس من الضروري االحتفاظ إال بالوثائق الالزمة 7.16

كام العقد. للتحقق من استخدام األموال للغرض المقصود ووفقًا ألح

 .9.16لمزيد من المعلومات في هذا الصدد، انظر الفصل 

 

من ناحية أخرى، ال يتعين على الالجئين الذين يتلقون دعًما عاًما 

يهدف مثال إلى مساعدتهم على تلبية احتياجاتهم االمتثال لألحكام 

 المذكورة أعاله.

 

 

 تمديد فترة العقد وتعليق العمل به – 11الفصل  10.2.19

 التمديد 1.10.2.19

 المبادئ التوجيهية نص الفصل

دون أي إبطاء  اإلدارة المتعاقدةيجب على المنسق إبالغ  1.11

بأي ظروف من شأنها إعاقة تنفيذ العمل أو تأخيره. ويجوز له 

ً ألحكام 9وفقا للفصل  ، أن يطلب تمديد فترة تنفيذ العمل، وفقا

من الشروط الخاصة عبر إرفاق هذا الطلب بجميع  2الفصل 

 الوثائق الداعمة الالزمة لمعاينته.

، ويقتضي أي ةيتم تحديد فترة تنفيذ العمل في الشروط الخاص

التقدم بطلب في الغرض خالل نفس الفترة  تمديد في هذه الفترة

، ولكن ال يترتب 3.9مرفقا بالملحق التعديلي للعقد، وفقًا للفصل 

عن ذلك أي زيادة في قيمة المساهمة المقدمة من االتحاد 

 األوروبي.

 

من الممكن أن يتجاوز هذا التمديد المدة القصوى المقررة وفقا لما 

 تخوله المبادئ التوجيهية لمقدمي الطلبات:

 

. ينص 9يجوز للمنسق أن يطلب تمديد فترة التنفيذ وفقًا للفصل 

على أال يكون الغرض أو النتيجة المرجوة من تمديد  2.9الفصل 

فترة التنفيذ إدخال تغييرات على العقد قد تؤدي إلى إعادة النظر 

مساواة في المعاملة بين في قرار إسناد المنحة أو المساس بمبدأ ال

 أصحاب الطلبات.

 

ال يمكن التأكد من أن انتهاك المبدأ الذي مفاده أن مثل هذا التمديد/ 

التعديل ال يمكن أن يؤثر على قرار إسناد المنحة إال إذا كان مقدم 

الطلب على علم بالظروف التي استلزمت التمديد عند تقديم طلبه، 

الطلب مع فترة تنفيذ أقصر  بعبارة أخرى في حال قام بتقديم

)لغرض االمتثال للمبادئ التوجيهية(، علما وأن التمديد )بعد المدة 

 القصوى المسموح بها( سيكون ضروريا في مرحلة الحقة.

 

 

 تعليق تنفيذ العمل من قِبل المنسق 2.10.2.19

 المبادئ التوجيهية نص الفصل

يمكن للمنسق تعليق تنفيذ العمل بالكامل أو جزء منه في  2.11

حال حدوث ظروف استثنائية، وال سيما القاهرة منها، تجعل 

عملية التنفيذ صعبة أو خطيرة للغاية. ويجب على المنسق إبالغ 

قد يكون تنفيذ اإلجراء مستحياًل أو غير مستحسن مؤقتا بسبب 

 ظروف استثنائية، خاصة في حالة القوة القاهرة.
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بقراره دون تأخير، مع بيان طبيعة التعليق ومدته  اإلدارة المتعاقدة

 .المحتملة وآثاره المتوقعة

كي يتم تصنيف الحدث أو الوضعية المعنية على أنها استثناء، 

يجب أال تكون جزءا من المخاطر المرتبطة عادةً بأنشطة 

فحص ، سيتم المستفيدين وأاّل تعزى إلى هذه المخاطر. ومن ثمة

هذه الحاالت بشكل منفصل عن بعضها البعض وأخذ قرار بشأن 

، ولكن من المحتمل أن تنضوي تلك التي تعدّ استثنائية من بينها

غالبية هذه الحاالت المصنفة كظروف استثنائية بموجب الفصل 

تعريف  دُ ضمن المفهوم األوسع نطاقا للقوة القاهرة. يرِ  2.11

 .8.11ي الفصل مفهوم القوة القاهرة ف

 

في الظروف االستثنائية/ القاهرة، يحق للمنسق أن يعلق من جانبه 

تنفيذ العمل ككّل أو أجزاء منه، والمقصود بالتعليق هنا هو توقف 

 المستفيدين عن تنفيذ العمل لفترة زمنية محددة.

 

خالل فترة تعليق التنفيذ، يمكن للمستفيدين طلب استرجاع الحد 

يف الالزمة لالستئناف المحتمل للعمل، وينبغي األدنى من التكال

بشأن هذه التكاليف،  اإلدارة المتعاقدةأن يتفق المنسق كتابيا مع 

بما في ذلك سداد كلفة االلتزامات القانونية المتكبدة لتنفيذ العقد قبل 

استالم إشعار التعليق، والتي ال يمكن للمستفيدين تعليقها أو إعادة 

ألسباب قانونية. ال تخّل األحكام الواردة تخصيصها أو إنهاؤها 

أعاله بأي تعديل يجب إدخاله على العقد لتكييف العمل مع شروط 

التنفيذ الجديدة، بما في ذلك تمديد فترة التنفيذ، عند الحاجة إلى 

 ذلك.

 

في حال كان المنسق يعتزم تعليق تنفيذ العمل بأكمله أو جزء منه، 

في أقرب وقت ممكن ودون  اقدةاإلدارة المتعيجب عليه إبالغ 

تأخير ال موجب له، كما يجب عليه تزويدها بجميع المعلومات 

الالزمة التخاذ قرار مدروس في الغرض، بما في ذلك على سبيل 

المثال ال الحصر: وصف مفصل للظروف المعنية واآلثار 

المترتبة عنها على تنفيذ العمل، والتدابير المتخذة لتقليل األضرار 

دنى حد )ال سيما طبيعة هذه التدابير ومدتها المحتملة، إلخ( إلى أ

 والتاريخ المتوقع الستئناف تنفيذ العمل، إلخ.

 

يجب تقديم هذه المعلومات كتابيًا في شكل مراسلة مسجلة مع 

إشعار باالستالم أو ما يعادلها، كي تكون بمثابة دليل على أن 

مان التأكد من الفترة الطرف اآلخر قد استلم المراسلة، وبالتالي ض

 التي يحق فيها للمستفيدين تحمل التكاليف المؤهلة.

 

المطالبة بجميع األدلة  اإلدارة المتعاقدةفي حالة الشك، يجب على 

التي تعتبرها ضرورية إلثبات وجود هذه الظروف االستثنائية/ 

القوة القاهرة. وفي جميع الحاالت، يصبح تعليق فترة تنفيذ العمل 

بالتعليق، وليس بعد إجراء  اإلدارة المتعاقدةنافذا عندما يتم إبالغ 

 عملية التحقق.

 

فسخ العقد وفقًا  دةاإلدارة المتعاقيجوز للمنسق أو  3.11

. ولكن في حالة عدم الفسخ، يجب على المستفيدين 1.12للفصل

أن يسعوا جاهدين للحد من فترة التعليق وأي أضرار محتملة 

لى المستفيدين اتخاذ جميع أثناء فترة تعليق تنفيذ األعمال، يجب ع

التدابير الممكنة لتقليل األضرار الناجمة عن الظروف االستثنائية/ 

 القوة القاهرة.
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واستئناف التنفيذ بمجرد أن تصبح الظروف مالئمة لذلك وإبالغ 

 بجميع المستجدات. اإلدارة المتعاقدة

عندما ال يعود بإمكان الظروف االستثنائية/ القوة القاهرة أن تحول 

دون تنفيذ العمل ويمكن للمستفيدين استئنافه، يجب على المنسق 

وقت ممكن، دون تأخير ال  في أقرب اإلدارة المتعاقدةإبالغ 

 موجب له.

 

إذا كان استئناف تنفيذ العمل كما كان مخططا له في البداية 

مستحيال من الناحية العملية، من الضروري بعد ذلك دراسة 

إمكانية تعديل العمل في ضوء الظروف الجديدة للتنفيذ. خالل هذا 

دون إعادة التقييم، يجب التحقق بكل عناية من إمكانية تعديل العقد 

النظر في قرار منحه أو المساواة في المعاملة. في حال كان 

التعديل المدخل يتعارض مع المبادئ األساسية للتعديالت 

 المنصوص عليها، يجب فسخ العقد.

 

إذا استحال استئناف تنفيذ العمل أو أصبح من غير الممكن استئنافه 

 .1.12 بشكل فعال أو مناسب، فيجب فسخ العقد وفقًا للفصل

 

 اإلدارة المتعاقدةتعليق تنفيذ العمل من قِبل  1.1.1.19

 المبادئ التوجيهية نص الفصل

تعليق  المستفيد )ين(أن تطلب من  لإلدارة المتعاقدةيجوز  4.11

العمل بأكمله أو جزء منه إذا كانت الظروف االستثنائية، وال سيما 

القوة القاهرة، تجعل تنفيذه بالغ الصعوبة أو الخطورة، وينبغي 

عليها إبالغ المنسق بقرارها دون تأخير مع بيان طبيعة التعليق 

 ومدته المحتملة.

دارة اإلفي حالة الظروف االستثنائية/ القوة القاهرة، يجب على 

أن تقرر ما إذا كانت ستطلب من المنسق تعليق تنفيذ  المتعاقدة

 العمل.

 

يشير تعليق تنفيذ العمل إلى توقف المستفيدين عن تنفيذ العمل 

 لفترة زمنية محددة.

 

فيما يتعلق بأهلية التكاليف المتكبدة خالل فترة تعليق التنفيذ، انظر 

 .2.11التعليقات على الفصل 

فسخ العقد وفقًا للفصل  اإلدارة المتعاقدةنسق أو يجوز للم 5.11

. ولكن في حالة عدم الفسخ، يجب على المستفيدين أن يسعوا 1.12

جاهدين للحد من فترة التعليق وأي أضرار محتملة واستئناف 

التنفيذ بمجرد أن تصبح الظروف مالئمة لذلك، بعد الحصول على 

 .اإلدارة المتعاقدةموافقة 

تعليق تنفيذ األعمال، يجب على المستفيدين اتخاذ جميع أثناء فترة 

التدابير الممكنة لتقليل األضرار الناجمة عن الظروف االستثنائية/ 

 القوة القاهرة.

 

عندما ال يعود بإمكان الظروف االستثنائية/ القوة القاهرة أن تحول 

دون تنفيذ العمل، يجب على المستفيدين استئناف التنفيذ، ولكن 

قبل ذلك أن يحصل المنّسق على موافقة كتابية في الغرض  ينبغي

 .اإلدارة المتعاقدةمن 

 

إذا كان استئناف تنفيذ العمل كما كان مخططا له في البداية 

مستحيال من الناحية العملية، من الضروري بعد ذلك دراسة 

إمكانية تعديل العمل في ضوء الظروف الجديدة للتنفيذ. خالل هذا 

التحقق بكل عناية من إمكانية تعديل العقد دون إعادة  التقييم، يجب

النظر في قرار منحه أو المساواة في المعاملة. في حال كان 

التعديل المدخل يتعارض مع المبادئ األساسية للتعديالت 

 المنصوص عليها، يجب فسخ العقد.

 

إذا استحال استئناف تنفيذ العمل أو أصبح من غير الممكن استئنافه 

 .1.12فعال أو مناسب، فيجب فسخ العقد وفقًا للفصل بشكل 
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أيًضا تعليق تنفيذ العقد أو مشاركة  لإلدارة المتعاقدةيجوز  6.11

أي مستفيد فيه، إن كان بحوزتها دليل على وجود الظروف 

المذكورة أدناه أو إذا رأت، ألسباب موضوعية ومبررة، أنه من 

متاحة لديها تشير حقا إلى الضروري التحقق مما إذا كانت األدلة ال

 حدوث الظروف التالية:

 

ثبت أن إجراءات إسناد المنحة أو تنفيذ العمل يشوبها  (أ

 إخالل بااللتزامات أو تشوبها مخالفات أو حالة احتيال؛

فشل المستفيدون في تنفيذ أحد التزاماتهم الجوهرية   (ب

 المنصوص عليها في العقد قيد النظر.

عليق العمل بالعقد أو مشاركة أي مستفيد ت لإلدارة المتعاقدةيجوز 

فيه، في حال ثبتت الظروف الموصوفة في النقطتين أ( أو ب(، 

 على أساس األدلة الموجودة في حوزتها.

 

تعليق تنفيذ العقد أو  لإلدارة المتعاقدةباإلضافة إلى ذلك، يجوز 

مشاركة أحد المستفيدين فيه ألسباب موضوعية ومبررة وإذا 

ارتأت أنه من الضروري التحقق مما إذا كانت األدلة المتاحة لديها 

 تشير حقا إلى حدوث الظروف الموصوفة في النقطتين أ( أو ب(.

 

 ولكن بالنظر إلى العواقب الوخيمة المترتبة عن تعليق تنفيذ العقد،

في هذه الحالة، إن أمكن، أن تخطر  اإلدارة المتعاقدةينبغي على 

المنسق أوال بنيتها في تعليق العقد وباألسباب الكامنة وراء 

يوًما( للرد وتقديم تعليقاته/  30قرارها، كي تمنحه فترة معقولة )

اعتراضاته على قرار التعليق. ينبغي النظر بعناية في تعليقات 

لقرار النهائي بشأن تعليق تنفيذ العقد، دون المنسق قبل اتخاذ ا

في إقرار نيتها بإيقاف عملية  اإلدارة المتعاقدةالمساس بحق 

 التنفيذ.

 

من جهة أخرى، ال ينبغي أن يؤثر مثل هذا النوع من المعلومات 

 المسبقة على ضرورة التعليق السريع للعمل بالعقد. 

 

 واضًحا على إبالغ يجب أن تقدم وسيلة االتصال المستخدمة دليالً 

تاريخ اإلخطار )مراسلة مسجلة مع إشعار باالستالم، والمنسق 

 أو ما يعادلها(.

 

ال تعتبر التكاليف المتكبدة أثناء فترة التعليق مؤهلة وفقا للفصل 

6.11. 

 

أن الظروف الموصوفة في  لإلدارة المتعاقدةولكن، إن اتّضح 

متكبدة أثناء فترة التعليق النقطتين أ( وب( مغلوطة، فإن التكاليف ال

 وعند استئناف العمل تعتبر مؤهلة.

يجب على المنسق تقديم جميع الوثائق أو التوضيحات أو  7.11

يوًما من تاريخ استالم الطلب  30المعلومات المطلوبة في غضون 

. في حال ثبت أن إجراءات إسناد اإلدارة المتعاقدةالمرسل من قِبل 

ة بإخالل بااللتزامات أو بمخالفة أو حالة المنحة أو تنفيذها مشوب

احتيال، على الرغم من الوثائق أو التوضيحات أو المعلومات 

فسخ العقد وفقًا للفصل  لإلدارة المتعاقدةالمقدمة من المنسق، يجوز 

 ح(. النقطة، 2.12

 

 

 القوة القاهرة 3.10.2.19

 المبادئ التوجيهية نص الفصل

ألغراض العقد، يشير مصطلح "القوة القاهرة" إلى  8.11

األحداث الطارئة الخارجة عن سيطرة األطراف أو التي ال يمكنهم 

التغلب عليها رغم جهودهم، على غرار الكوارث الطبيعية أو 

اإلضرابات أو عمليات إغالق مكان العمل أو غيرها من 

امة أو الحروب النزاعات الُشغلية أو األعمال العدائية من الع

يحدد هذا الفصل العوامل الالزمة العتبار ظرف ما "قوة قاهرة": 

ال يمكن للطرف المعني التنبؤ به، فهو خارج عن إرادته وال يُعزى 

إلى خطأ أو إهمال من جانبه وليس بإمكانه تجنبه، حتى مع توخي 

 اليقظة.
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المعلنة أو غير المعلنة والحصار والعصيان وأعمال الشغب 

واألوبئة واالنهيارات األرضية والزالزل والعواصف 

والصواعق والفيضانات واالنجرافات واالضطرابات المدنية 

واالنفجارات. يعتبر قرار االتحاد األوروبي بتعليق التعاون مع 

يترتب عن ذلك تعليق التمويل  دولة شريكة حالة قوة قاهرة عندما

 بموجب العقد قيد النظر.

رتبط هذا النوع من الظروف بالكوارث في معظم الحاالت، ي

الطبيعية، مثل الفيضانات والحرائق واسعة النطاق واالنفجارات 

البركانية والزالزل واألعاصير، إلخ. ولكن ذلك ال يعني أن جميع 

القوى الخارجية تؤدي إلى قوة قاهرة، فعلى سبيل المثال، يمكن 

تحول دون تنفيذ التنبؤ بهطول األمطار الغزيرة التي من شأنها أن 

نشاط معين في الهواء الطلق، وقد ال يكون لها تأثير كبير على 

تنفيذ العمل ككل. كما قد تكون حاالت القوة القاهرة أيًضا ذات 

منشأ بشري )مثل الحروب والثورات والتمرد واألعمال 

 اإلرهابية، إلخ(.

 

مالحظة: يجب أن يكون لحاالت القوة القاهرة المذكورة أعاله 

ثير مباشر على تنفيذ العمل، بحيث ال يتمكن المستفيدون من تأ

الوفاء بالتزاماتهم المتفق عليها في البداية على مدى فترة زمنية 

محددة، وإاّل، فإنه ال يمكن اعتبار جميع الظروف االستثنائية التي 

ال يمكن للطرف المعني التنبؤ بها أو مواجهتها والسيطرة عليها 

 العقد. سببا لتعليق تنفيذ

 

ال يمكن اعتبار أعطال المعدات أو التأخر في توفيرها أو 

الصعوبات المادية أو المالية حالة قوة قاهرة تستوجب تعليق 

 التنفيذ.

 

يمكن اعتبار اإلضرابات أو النزاعات الُشغلية حالة قوة قاهرة إذا 

كانت خارجة عن سيطرة الطرف المعني. على سبيل المثال، إذا 

أحد األطراف بإضراب، لن يتم اعتبار ذلك قوة قاهرة قام موظفو 

في أغلب األحيان، ألن هذا اإلضراب يُنسب إلى الطرف المعني 

مباشرة، ولكن إذا قام موظفو الّشركة الوطنيّة للّسكك الحديديّة 

إعاقة تنفيذ  عن ذلكوترتب  عن العمل ضراباإلب ، مثال،التّونسيّة

 حالة قوة قاهرة. العمل، يمكن اعتبار اإلضراب هنا

ال يُعتبر أن المستفيدين قد أخلوا بالتزاماتهم التعاقدية إذا لم  9.11

 يتمكنوا من تنفيذها بسبب قوة قاهرة.

في حال لم يتمكن المستفيدون من الوفاء بالتزاماتهم ألسباب 

قاهرة، ال يُعتبر أنهم قد أخلّوا بالتزاماتهم، مما يعني أنهم ال 

خسائر المنبثقة عن هذا اإلخالل )فسخ العقد يتحملون مسؤولية ال

 لهذه األسباب و/ أو تخفيض قيمة المنحة بسبب خرق العقد(.

 

وعليه، ال تقع مسؤولية العجز عن تنفيذ العمل على عاتق 

 المستفيدين في مثل هذه الظروف.

 

في جميع الحاالت، إذا قام المستفيدون بتنفيذ العمل بشكل جزئي، 

تخفيض مبلغ المنحة وفقا للنتائج  لمتعاقدةاإلدارة ايجب على 

 المحققة والتكاليف المتكبدة المحددة.

 

 تمديد فترة التنفيذ بعد تعليق العمل 4.10.2.19

 المبادئ التوجيهية نص الفصل

 2.11في حالة تعليق تنفيذ العقد وفقًا ألحكام الفصول  10.11

، يتم تمديد فترة تنفيذ العمل عبر إضافة مدة تعادل 6.11و 4.11و

فترة التعليق، دون المساس بأي تعديل يجب إدخاله على العقد 

 4.11و 2.11يجب أن يؤدي أي تعليق في التنفيذ بموجب الفصول 

إلى تمديد مدة العمل بفترة زمنية تعادل مدة التعليق )شريطة  6و

 أن يكون استئناف التنفيذ ممكنا(.
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لتكييف العمل مع ظروف التنفيذ الجديدة. ال تكون أحكام الفصل 

 .التسييرسارية في حالة منحة  10.11

 

 فسخ العقد – 12الفصل  11.2.19

 فسخ العقد في حالة القوة القاهرة 1.11.2.19

 المبادئ التوجيهية نص الفصل

، 4.11و 2.11في الحاالت المنصوص عليها في الفصلين  1.12

إذا رأى المنسق أنه لم يعد من الممكن تنفيذ العقد بشكل فعال أو 

، والعكس بالعكس، اإلدارة المتعاقدةمناسب، فيجب عليه استشارة 

 اإلدارة المتعاقدةوفي حال عدم التوصل إلى حل، يجوز للمنسق أو 

فسخ العقد بموجب إخطار كتابي قبل شهرين، دون تحمل 

 مسؤولية دفع أي تعويضات في هذا الصدد.

قد يتعذر على المستفيدين االستمرار في تنفيذ العمل في حالة 

حدوث ظروف استثنائية )بما في ذلك، على سبيل المثال ال 

الحصر، القوى القاهرة(، وقد تتجلى استحالة التنفيذ عقب حدوث 

روف االستثنائية/ القوة القاهرة مباشرة أو في مرحلة الحقة الظ

 لها، أثناء أو بعد مرحلة تعليق تنفيذ العمل.

 

إذا رأى المنسق أنه لم يعد من الممكن تنفيذ العقد بشكل فعال أو 

، والعكس بالعكس، اإلدارة المتعاقدةمناسب، فيجب عليه استشارة 

لعمل وسبل ذلك، وفي من أجل االتفاق بشأن إمكانية مواصلة ا

 اإلدارة المتعاقدةحال عدم التوصل إلى حل، يجوز للمنسق أو 

فسخ العقد بموجب إخطار كتابي قبل شهرين، دون تحمل 

 مسؤولية دفع أي تعويضات في هذا الصدد.

 

، ال يتحمل المستفيدون وال 9.11في هذه الحالة، وبموجب الفصل 

لعمل، وبالتالي ال يُعتبر أنهم مسؤولية عدم تنفيذ ا اإلدارة المتعاقدة

 قد أخلوا بالتزاماتهم التعاقدية المنصوص عليها في العقد.

 

اإلدارة في حال قام المستفيدون بتنفيذ العمل بشكل جزئي، ستقوم 

بتخفيض مبلغ المنحة بشكل يتناسب مع النتائج الفعلية  المتعاقدة

 المحققة والتكاليف المتكبدة.

 

 اإلدارة المتعاقدةمن قِبل فسخ العقد  2.11.2.19

 المبادئ التوجيهية نص الفصل

لإلدارة بعد إجراء المشاورات الالزمة مع المنّسق، يحّق  2.12

إنهاء العقد أو إنهاء مشاركة أحد المستفيدين المشاركين  المتعاقدة

ودون دفع أي  1.12في اإلجراء، مع عدم اإلخالل بأحكام الفصل 

 تعويض من جانبها، في الحاالت التالية:

 

عندما يخّل واحد أو أكثر من المستفيدين، دون مبرر، بأحد  (أ

االلتزامات الجوهرية الواقعة على عاتقهم بشكل فردي أو 

إليهم  ةرسمي مراسلةماعي وفقًا للعقد، ويتم توجيه ج

إلشعارهم بضرورة االمتثال اللتزاماتهم، ومع ذلك 

يواصلون اإلخالل بها وال يقدمون تفسيرا واضحا 

يوًما من تاريخ استالم  30لتصرفهم في أجل أقصاه 

 ؛المراسلة

 

إذا تم اإلعالن عن إفالس واحد أو أكثر من المستفيدين،  (ب

مسؤول إلى أجل غير مسمى عن ديون  أو أي شخص

بفسخ العقد أو إنهاء مشاركة أحد المستفيدين  اإلدارة المتعاقدةتقوم 

 .2.12في الحاالت الموصوفة في الفصل 

 

في  بتفاوض حضورييجب أن يكون قرار فسخ العقد مسبوقا 

حدود الالزم. في مثل هذه الحالة، يجب أن توجه اإلدارة المتعاقدة 

مراسلة إشعار مسبقة توضح فيها نيتها بفسخ العقد واألسباب 

المفصلة والمحددة الكامنة وراء قرارها، مع ضرورة منح المنسق 

فترة زمنية معقولة للّرد وتقديم تعليقاته/ اعتراضاته على قرار 

 يوًما(. 30الفسخ )

 

يجب أن تستخدم اإلدارة المتعاقدة وسيلة اتصال تتيح دليال ال لبس 

فيه على إبالغ المنسق بقرار الفسخ وتاريخ استالمه لإلخطار 

)مراسلة مسجلة مع إشعار باالستالم، أو ما يعادلها(، كما ينبغي 

تمحيص مالحظات المنسق بشكل معّمق قبل اتخاذ أي قرار 
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المستفيدين أو إخضاعهم إلجراءات اإلفالس أو التصفية 

أو إدارة أمالكهم من قبل مصٍفّ أو وضعها تحت الرقابة 

القضائية، أو في حالة الصلح االحتياطي أو توقف النشاط، 

أو إذا كانوا في أي موقف مشابه ناتج عن اإلجراءات 

في أي تشريع أو الئحة ذات  المماثلة المنصوص عليها

 صلة بالمستفيدين؛

 

إذا ثبتت إدانة واحد أو أكثر من المستفيدين، أو أي كيان  (ج

أو شخص ذي صلة، بارتكاب خطأ مهني جسيم، بغض 

 لإلدارة المتعاقدةالنظر عن وسيلة اإلثبات طالما يمكن 

 تبريرها؛

 

إذا ثبتت، بموجب حكم نهائي أو قرار إداري نهائي أو  (د

، إدانة المستفيدين اإلدارة المتعاقدةعلى أساس أدلة بحوزة 

باالحتيال أو الفساد أو المشاركة في منظمة إجرامية أو 

تبييض األموال أو تمويل المنظمات اإلرهابية أو الجرائم 

من  المتعلقة باإلرهاب أو عمالة األطفال، أو غير ذلك

أشكال االتجار بالبشر أو التهرب من الضرائب أو 

االلتزامات االجتماعية أو أي التزام قانوني آخر معمول 

 به، بما في ذلك عبر إنشاء كيان لهذا الغرض؛

 

في حال كان إجراء تعديل قانوني أو مالي أو تقني أو  (ه

تنظيمي أو رقابي أو إنهاء مشاركة واحد أو أكثر من 

ر تأثيرا كبيرا على تنفيذ العقد أو سيؤدي المستفيدين سيؤث

 إلى التشكيك في قرار إسناد المنحة؛

 

إذا ثبتت إدانة واحد أو أكثر من المستفيدين أو أي شخص  (و

ذي صلة بتقديم تصريحات كاذبة عند تقديم المعلومات 

للمشاركة في الصفقة  اإلدارة المتعاقدةالمطلوبة من قبل 

أو لتنفيذ العمل، أو في حال عدم تقديمهم هذه المعلومات 

 أو تقديمهم لها بعد اآلجال المحددة في العقد؛

 

في حالة عدم وفاء واحد أو أكثر من المستفيدين بالتزاماتهم  (ز

المتعلقة بدفع اشتراكات الضمان االجتماعي أو المتعلقة 

قانونية للبلد الذي بدفع الضرائب، وفقًا لألحكام ال

 يتواجدون فيه؛

 

 

عندما يكون بحوزة الجهة المتعاقدة دليل على أن واحدًا أو  (ح

أكثر من المستفيدين أو أي كيان أو شخص ذي صلة بهم 

قد أخّل بالتزاماته أو ارتكب مخالفات أو قام بتزوير في 

 إجراءات إسناد العمل أو تنفيذه؛

 

العقوبات اإلدارية عندما يكون المستفيد خاضعًا إلحدى  (ط

 ؛8.12المذكورة في الفصل 

 

ارة المتعاقدة في إقرار نيتها بفسخ نهائي، دون المساس بحق اإلد

 العقد.

 

في ظل التداعيات التي قد تترتب عن فسخ العقد وفي ضوء جميع 

المعلومات المتاحة، يمكن لإلدارة المتعاقدة تقديم طلب إضافي 

بالحصول على المزيد من التوضيحات و/ أو المعلومات. التخاذ 

مستفيدين، يجب قرار نهائي بفسخ العقد أو إنهاء مشاركة أحد ال

على اإلدارة المتعاقدة تحليل الحاالت بشكل منفصل ومراعاة 

الدور المحدد للمستفيد المعني ومدى خطورة/ صعوبة الظروف 

أو جسامة الخطأ المرتكب، مع ضرورة ضمان التنفيذ الكامل 

للعمل في الوقت المناسب كما هو محدد في الوصف الخاص به، 

ناسب واإلدارة المالية السليمة دون إغفال احترام مبادئ الت

 والمساواة في المعاملة بين المستفيدين.

 

يُعتبر انتهاكا للعقد كل إخالل يؤتيه المستفيدون، بشكل  (أ

فردي أو جماعي، بالتزاماتهم الجوهرية المحددة في العقد. 

وعموما، يجب على اإلدارة المتعاقدة توجيه مراسلة 

علما باألسباب التي إخطار مسبق إلى المنسق إلحاطته 

تدفعها إلى اعتبار أن المستفيدين قد أخلوا بمهامهم 

المنصوص عليها في العقد، ومنح المستفيدين )من خالل 

المنسق( فترة زمنية معقولة للرد وتقديم تعليقاتهم/ 

 اعتراضاتهم أو لتدارك هذا اإلهمال أو سوء التنفيذ.

 

إلى تدارك الوضع في حال لم يسع المستفيد )من خالل المنسق( 

يوًما  30والوفاء بالتزاماته أو لم يقدم تفسيًرا شافيًا في غضون 

من استالم المراسلة، تقوم اإلدارة المتعاقدة بفسخ العقد أو إنهاء 

 مشاركة المستفيد المعني في العقد.

 

عموما، يعتبر انتهاك التزامات اإلشهار المنصوص عليها في 

يترتب عنه الحق في فسخ العقد خرقا جوهريا للعقد و 6الفصل 

 وفقًا للفقرة أ(.
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دليل على أن واحدًا  اإلدارة المتعاقدةعندما يكون بحوزة  (ي

 أو أكثر من المستفيدين يواجه حالة تضارب في المصالح؛

 

عندما يكون بحوزة المفوضية األوروبية دليل على أن  (ك

واحدًا أو أكثر من المستفيدين قد ارتكب أخطاء بشكل 

تكرر أو مخالفات أو قام بالتزوير، أو في حالة منهجي أو م

إخاللهم بالتزاماتهم إخالال فادحا في إطار المنح األخرى 

الممولة من االتحاد األوروبي والمسندة للمستفيدين 

المذكورين في ظروف مشابهة، شريطة أال تؤثر هذه 

األخطاء أو المخالفات أو أعمال االحتيال أو اإلخالل 

 مات على هذه المنحة من الناحية المادية.الفادح بااللتزا

 

قد تشير أيضا حاالت فسخ العقد بموجب الفقرات ب( وج( ود( 

وح( وي( وك( إلى األشخاص أصحاب العضوية في الجهاز 

اإلداري أو التنظيمي أو الرقابي للمستفيد، و/ أو األشخاص 

المتمتعين بسلطة التمثيل أو أخذ القرار أو فرض الرقابة على 

 مستفيد.ال

 

تشير عبارة "الشخص ذي الصلة" الواردة في الحاالت  3.12

المشار إليها في النقاط ج( وو( وح( وك( أعاله إلى أي شخص 

طبيعي يتمتع بصالحيات التمثيل أو اتخاذ القرار أو فرض الرقابة 

على المستفيد، في حين تشير عبارة "الكيان ذي الصلة"، على 

يير المنصوص عليها وجه الخصوص، إلى أي كيان يفي بالمعا

 EEC /83/349من توجيه المجلس السابع رقم  1في الفصل 

 .1983جوان  13المؤرخ 

 

 

 بل المنّسققِ إنهاء مشاركة واحد أو أكثر من المستفيدين من  3.11.2.19

 المبادئ التوجيهية نص الفصل

في بعض الحاالت المبررة على نحو مالئم، يمكن للمنسق أيًضا 

إنهاء مشاركة أحد المستفيدين في العقد، في هذا الصدد، يجب 

عليه إعالم اإلدارة المتعاقدة باألسباب الكامنة وراء قراره وتاريخ 

، إلى جانب مقترح بإعادة توزيع المهام التي كانت مسندة نفاذه

كته أو فيما يتعلق باحتمال استبداله. وينبغي للمستفيد المنتهية مشار

إرسال هذا المقترح قبل وقت كاف من التاريخ المرتقب لنفاذ 

القرار، وفي حال حظي بموافقة اإلدارة المتعاقدة، يتم تعديل العقد 

 .9وفقًا للفصل 

يجب أن يكون هذا الطلب مرفقا بالمبررات الالزمة وأن يتم 

الوثائق الداعمة للطلب  إرسال جميع المعلومات و/ أو

 ولمشروعيته إلى اإلدارة المتعاقدة.

 

من المستحيل حصر جميع الحاالت التي قد تودي بالمنسق إلى 

طلب إنهاء مشاركة أحد المستفيدين. وفي مثل هذه الحاالت، ينبغي 

التركيز بشكل خاص على ضرورة ضمان التنفيذ الكامل للعمل 

الوصف الخاص به، دون  في الوقت المناسب كما هو محدد في

إغفال احترام مبادئ التناسب واإلدارة المالية السليمة والمساواة 

 في المعاملة بين المستفيدين ودون المساس بقرار إسناد المنحة.

 

في حال وافقت السلطة المتعاقدة على طلب المنسق، يجب حينئذ 

، من أجل إدخال 3.9صياغة ملحق تعديلي للعقد وفقًا للفصل 

عديالت الالزمة وإضفاء صبغة رسمية على قرار إنهاء الت

مشاركة المستفيد المعني، مع االلتزام بالقيود العامة على 

 .2.9التعديالت المنصوص عليها في الفصل 
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يشّكل إنهاء المنسق لمشاركة أحد المستفيدين في العقد دون 

الحصول على موافقة مسبقة من اإلدارة المتعاقدة خرقا للعقد قد 

، 2.12يفضي إلى اتخاذها قرارا بفسخ العقد بالكامل، وفقا للفصل 

 أ(. النقطة

 

 انتهاء العقد تاريخ 4.11.2.19

 المبادئ التوجيهية نص الفصل

تنتهي التزامات الدفع الخاصة باالتحاد األوروبي بموجب  5.12

العقد بعد ثمانية عشر شهًرا من نهاية فترة تنفيذ العمل، على النحو 

من الشروط الخاصة، إال في حالة فسخ العقد  2المحدد في الفصل 

 .12وفقًا للفصل 

 

تقوم اإلدارة المتعاقدة بتأجيل تاريخ انتهاء العقد للتمكن من الوفاء 

بالتزاماتها في الدفع، في جميع الحاالت التي يقدم فيها المنسق 

زاع، حتى طلبًا بالدفع وفقًا لألحكام التعاقدية أو، في حالة وجود ن

انتهاء إجراءات تسوية النزاعات المنصوص عليها في الفصل 

 ، مع ضرورة إخطار المنسق بأي تأجيل في تاريخ االنتهاء.13

من الضروري إذن أن يقوم المنسق بتقديم آخر طلب للدفع في 

 اآلجال المحددة.

يتم فسخ العقد بشكل آلي في حال لم تقم اإلدارة المتعاقدة  6.12

 ة دفع في غضون عامين من توقيعه.بأي عملي

 

 

 اآلثار المترتبة عن فسخ العقد 5.11.2.19

 المبادئ التوجيهية نص الفصل

عند فسخ العقد، يجب على المنسق اتخاذ جميع التدابير  7.12

الفورية الالزمة إلنهاء العمل بشكل سريع ومنظم وللحدّ من 

 النفقات األخرى قدر اإلمكان.

 

، يجوز للمستفيدين المطالبة بدفع مقابل 14بالفصل دون اإلخالل 

الجزء المنفذ من العمل، باستثناء التكاليف ذات الصلة بااللتزامات 

 الجارية التي يُعتزم تنفيذها بعد فسخ العقد.

 

ا بالدفع إلى اإلدارة المتعاقدة قا لهذه الغاية، يقدم المنسق طلبتحقي

، والذي يكون 2.15في حدود األجل المنصوص عليه في الفصل 

 ساريا بدءا من تاريخ فسخ العقد.

 

، يجوز لإلدارة المتعاقدة 1.12في حالة فسخ العقد بموجب الفصل 

أن توافق على سداد المصاريف المتبقية والحتمية التي تم تكبدها 

 7.12خالل فترة اإلخطار، شريطة تنفيذ الفقرة األولى من الفصل 

 على النحو الواجب.

 

، النقاط 2.12سخ العقد المنصوص عليها في الفصل في حاالت ف

أ( وج( ود( وو( وح( وك(، يجوز لإلدارة المتعاقدة، بعد استشارة 

المنسق على النحو الواجب ومع مراعاة مدى جسامة المخالفات 

المرتكبة، المطالبة بالتعويض الجزئي أو الكلي للمبالغ المدفوعة 

 دون وجه استحقاق في سياق العمل.

، توافق اإلدارة المتعاقدة 1.12الة فسخ العقد بموجب الفصل في ح

مبدئيا على سداد النفقات المتبقية والحتمية )التكاليف المرتبطة 

بانتهاء العمل( المتكبدة خالل فترة اإلخطار، بما في ذلك التكاليف 

والتي يطالب بها  ،الالزمة إلنهاء األنشطة الممولة بموجب العقد

على  7.12ة تطبيق الفقرة األولى من الفصل المستفيدون، شريط

 النحو الواجب.
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 العقوبات اإلدارية 6.11.2.19

 المبادئ التوجيهية نص الفصل

دون اإلخالل بتطبيق العقوبات التعاقدية األخرى، يجوز،  8.12

بعد إجراءات االستماع الحضوري ووفقا لاّلئحة المالية المعمول 

جميع العقود والمنح الممولة من بها، فرض عقوبة االستبعاد من 

 :االتحاد األوروبي على المستفيدين الذين ال سيما

 

ارتكبوا، من الناحية المهنية، خطأ جسيما أو مخالفات أو  (أ

بالتزاماتهم األساسية في تنفيذ االتفاقية،  أخلوا إلى حد كبير

أو تهّربوا من مسؤولياتهم الضريبية أو االجتماعية أو أي 

قانوني آخر معمول به، بما في ذلك بما في ذلك عبر التزام 

إنشاء كيان لهذا الغرض. لن تتجاوز مدة االستبعاد تلك 

المنصوص عليها في الحكم النهائي أو القرار اإلداري 

النهائي، أو في حال تعذر ذلك، لن تتجاوز فترة ثالث 

 سنوات؛

 

ة ثبتت إدانتهم باالحتيال أو الفساد أو المشاركة في منظم (ب

إجرامية أو تبييض األموال أو الضلوع في جرائم متعلقة 

باإلرهاب أو عمالة األطفال، أو غير ذلك من أشكال االتجار 

بالبشر. ال تتجاوز مدة االستبعاد تلك المنصوص عليها في 

الحكم النهائي أو القرار اإلداري النهائي، أو في حال تعذر 

 ذلك، لن تتجاوز فترة خمس سنوات.

 

، قد يتم فرض 8.12الحاالت المذكورة في الفصل  في 9.12

% من قيمة العقد، باإلضافة 10عقوبات مالية تصل قيمتها إلى 

 إلى عقوبة االستبعاد أو بدال منها.

 

في حال كان يحق لإلدارة المتعاقدة فرض غرامات مالية،  10.12

يجوز لها اقتطاعها من أي مبالغ مستحقة للمستفيد أو طلب 

 اسب.الضمان المن

 

يجوز نشر قرار فرض العقوبات اإلدارية على موقع  11.12

 المستفيد )ين(الكتروني متخصص، مع اإلفصاح عن هوية 

 المعني )ين( بشكل علني.

باإلضافة إلى التعويضات المنصوص عليها في العقد، يمكن 

للمفوضية األوروبية أيًضا فرض عقوبات قانونية على المستفيد 

الجسيم بالتزاماته التعاقدية، أو الذي أدلى الذي أُثبت إخالله 

بتصريحات كاذبة أو ارتكب أخطاء جسيمة أو مخالفات أو تورط 

 في جريمة احتيال، وقد تتخذ هذه العقوبات شكل:

 

عقوبات إدارية: االستبعاد من اإلجراءات المستقبلية إلسناد  -

 5الصفقات الممّولة من االتحاد األوروبي لمدة أقصاها 

 سنوات،

 

% من قيمة العقد 10مالية: غرامات تصل إلى  عقوبات -

 الجملية.

 

في هذا السياق، تتوافق قيمة الصفقة مع الحد األقصى لقيمة 

 2، الفقرة 3مساهمة االتحاد األوروبي المشار إليها في الفصل 

 من الشروط الخاصة.

 

يجب التمييز بين هذه العقوبات المالية والتعويضات المقتطعة أو 

لجبر األضرار، التي تمثل تعويًضا عن الضرر الذي لحق  العامة

بأحد الطرفين بسبب مخالفة ارتكبها الطرف اآلخر، إذ تشير هذه 

العقوبات إلى النفوذ اإلداري الذي تتمتع به المفوضية األوروبية 

في تنفيذ الميزانية وحقها في فرض عقوبات على الفاعلين 

بالمصالح المالية لالتحاد  تضّر سلوكياتهماالقتصاديين الذين 

 األوروبي.

 

بموجب األحكام الداخلية الحالية المتعلقة بتنفيذ ميزانية االتحاد 

األوروبي، ال ينبغي على الموظف المفوض بالدفع المصادقة على 

قرار فرض الغرامات المالية إال بعد التفاوض الحضوري مع 

مالحظاتهم بشأن التهم المستفيدين المعنيين، الذين يحق لهم تقديم 

الموجهة إليهم والعقوبات المعتزمة. كما ينبغي على الموظف 

المفوض بالدفع أن يتخذ قراره بشأن مدة االستبعاد و/ أو قيمة 

 العقوبة المالية وفقًا لمبدأ التناسب.

 

في حالة العقود الخاضعة لإلدارة غير المباشرة والتي ال تكون 

اإلدارة المتعاقدة، يجب على اإلدارة  فيها المفوضية األوروبية هي

المتعاقدة إبالغ المفوضية بمجرد أن تثبت إدانة المستفيد بتقديم 

تصريحات كاذبة أو ارتكاب أخطاء جسيمة أو مخالفات أو 

الضلوع في جريمة احتيال أو أُثبت أنه أخل بتنفيذ التزاماته 

دام هذه التعاقدية إخالال فادحا. يجوز للمفوضية األوروبية استخ

المعلومات الستبعاد كيان محدد من المشاركة في إجراءات إسناد 

، 4، الفقرة 131الصفقات أو طلبات العروض، وفقًا للفصل 

من الالئحة المالية أو األحكام ذات الصلة الخاصة  109والفصل 

 بصندوق التنمية األوروبي.
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ت ما لم يتم المساس بحق المفوضية األوروبية في فرض العقوبا

المذكورة أعاله، يجوز لإلدارة المتعاقدة أيًضا فرض عقوبات 

مالية على المستفيدين، إذا كانت التشريعات الوطنية التي تحكمها 

 تخّول لها ذلك.

 

 8.12في حالة للمنظمات الدولية، يخضع تطبيق الفصلين 

 (.11ح3المتيازات المنظمة وحصاناتها )انظر الملحق ه 11.12و

 

 

 القانون المعمول به وتسوية النزاعات - 13ل الفص 12.2.19

 المبادئ التوجيهية نص الفصل

يخضع العقد قيد النظر لقانون دولة اإلدارة المتعاقدة، وفي حال 

كانت المفوضية األوروبية هي اإلدارة المتعاقدة، يتم تطبيق 

القانون المعمول به في االتحاد األوروبي واستكماله بالقانون 

 عند الضرورة.البلجيكي، 

 

يبذل الطرفان المتعاقدان ما في وسعهما لتسوية أي نزاعات  2.13

ناشبة بينهما خالل فترة تنفيذ العقد بشكل ودّي. ولهذا الغرض، 

يتبادالن المراسالت لتوضيح موقفهما واستعراض الحلول 

الممكنة، ومن ثمة يلتقيان بناًء على طلب أحدهما. يجب على 

تعاقدة الرد على طلب التسوية الودية في المنسق واإلدارة الم

يوما من تاريخ استالمه. في حال تجاوز هذا األجل  30غضون 

يوًما من  120أو الفشل في التوصل إلى تسوية ودية في غضون 

استالم الطلب األول، يجوز للمنسق أو اإلدارة المتعاقدة إخطار 

 الطرف اآلخر بأنه قد خلُص إلى فشل اإلجراء.

 

استحال حل النزاع بين المستفيدين واإلدارة المتعاقدة في حال 

 بشكل ودّي، فقد تتم إحالته على أنظار القضاء.

 

عندما تكون اإلدارة المتعاقدة هي المقر الرئيسي للمفوضية 

األوروبية في بروكسل أو وفدا من االتحاد األوروبي، فيجب 

 تسوية النزاع أمام محاكم بروكسل في بلجيكا.

 

أخرى، عندما تكون اإلدارة المتعاقدة هي الموظف  من ناحية

المفوض بالدفع على المستوى الوطني )مثال، في حالة التمويل 

من صندوق التنمية األوروبي( أو كيان آخر من الدولة الشريكة، 

تقع القضية ضمن اختصاص محاكم دولة اإلدارة المتعاقدة 

 .وتخضع للتشريعات المعمول بها في هذه الدولة

 

لكن، قبل اللجوء إلى إحالة ملف النزاع على القضاء، يجب على و

المفوضية األوروبية بذل قصارى جهدها لحل أي نزاع ينشب 

بينها وبين المستفيدين أثناء فترة عقد المنحة بشكل ودي، عبر 

تنظيم اجتماعات معهم للنظر في األمر، خاصة إن تقدم هؤالء 

وضية أن تستجيب بسرعة بطلب لعقد اجتماع. كما يجب على المف

لطلبات االجتماعات المقدمة بغرض حل المنازعة، وفقًا 

 .2.13لإلجراءات المنصوص عليها في الفصل 

 

من الدليل العملي المزيد من أشكال  12.2يتضمن القسم 

 التعويضات المقدمة في سياق العقود.

 

سارية إذا كان المستفيد المعني منظمة  13ال تكون أحكام الفصل 

ولية. في حال عدم التمكن من تسوية النزاع بشكل ودي، يجوز د

للطرفين المتعاقدين إحالة المسألة على التحكيم وفقًا للقواعد 

االختيارية للمنظمات الدولية والدول األعضاء في محكمة التحكيم 

الدائمة في هذا الصدد، في نسختها السارية بتاريخ إبرام االتفاقية. 

التعيين ممثلة في شخص األمين العام ويجب أن تكون سلطة 

لمحكمة التحكيم الدائمة بناًء على طلب كتابي من أحد الطرفين، 

ويكون قرار المحّكم ملزًما لجميع األطراف وغير قابل للطعن 

 (.11ح3)انظر الملحق ه
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في حالة فشل إجراءات التسوية الودية، يجوز للمنسق  3.13

التفاق المشترك، إحالة النزاع إلى واإلدارة المتعاقدة أن يقررا، با

التحكيم من قبل المفوضية األوروبية، في حال لم تكن هي نفسها 

اإلدارة المتعاقدة. وفي حال لم يتم التوصل إلى تسوية في غضون 

يوًما من تاريخ بدء إجراءات التسوية، يجوز لكل طرف  120

 إخطار الطرف اآلخر بأنه قد خلُص إلى فشل اإلجراء.

 

في حالة فشل اإلجراءات المذكورة أعاله، يجوز للطرفين  4.13

إلى محاكم دولة السلطة المختصة، أو  المنازعةالمتعاقدين إحالة 

إلى محاكم بروكسل، إذا كانت اإلدارة المتعاقدة هي المفوضية 

 األوروبية.

 

 

 األحكام المالية 3.19

 التكاليف المؤهلة – 14الفصل  1.3.19

 معايير أهلية التكاليف 1.1.3.19

 المبادئ التوجيهية نص الفصل

التكاليف المؤهلة هي التكاليف الفعلية التي يتكبدها المستفيد  1.14

 )ون( والتي تستوفي جميع المعايير التالية:

يشير مصطلح التكاليف المؤهلة إلى التكاليف الفعلية التي يتكبدها 

األهلية وال تنطبق عليها أي المستفيدون والتي تفي بجميع معايير 

، والتي تمتثل 9.14من معايير عدم األهلية المدرجة في الفصل 

للمواصفات المنصوص عليها في طلب العروض، الذي قد 

يتضّمن تعليمات خاصة و/ أو حدودا للقواعد العامة المنصوص 

عليها في الشروط العامة )يتم، عند الضرورة، تضمين البنود 

 ي الشروط الخاصة(.المحددة أيًضا ف

 

يجب أن تكون التكاليف المؤهلة على صلة باألنشطة المنجزة 

من  2خالل فترة تنفيذ العمل )على النحو المحدد في الفصل 

الشروط الخاصة( ومنبثقة عنها وأن تكون متوافقة مع أحكام 

 العقد.

 

لكي تعتبر التكاليف مؤهلة، يجب أن يكون قد تم تكبدها بالفعل من 

مستفيدين وأن يترتّب عنها دي ن يتعين على الكيان المشارك قبل ال

في العقد مع اإلدارة المتعاقدة )بما معناه المنسق أو المستفيد 

 الشريك( دفعه بشكل مباشر.

 

للمستفيدين  الكيانات المنخرطةتصنف التكاليف التي تتحملها 

والتي تم تحديدها في الشروط الخاصة على أنها مؤهلة أيضا. في 

ثل هذه الحالة، يجب على هذه الكيانات المعنية االمتثال لنفس م

القواعد التعاقدية السارية على المستفيدين فيما يتعلق بأهلية 

من قبل المفوضية األوروبية  والمراجعةالتكاليف وحقوق الرقابة 

 والمكتب األوروبي لمكافحة االحتيال ودائرة المحاسبات.

 

التنفيذ السليم ألحكام الصفقة  يتحمل المنسق مسؤولية مراقبة

والتحقق أيضا من المعلومات المقدمة إلى اإلدارة المتعاقدة 

وتوحيدها، مما يعني أنه المسؤول عن ضمان استيفاء شروط 
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أهلية التكاليف، عبر اإلشراف عن كثب على المستفيدين الشركاء 

، فضالً عن مراقبة مدى امتثالهم لألحكام الكيانات المنخرطةو

 اخلية ذات الصلة.الد

 

تجدر اإلشارة إلى أن بعض التكاليف التي تم تصنيفها على أنها 

مؤهلة عند قراءة التقارير للوهلة األولى قد ينتهي بها المطاف 

بشكل دقيق  تدقيق الحساباتضمن التكاليف غير المؤهلة عقب 

 .16أو عقب عملية رقابية يتم إجراؤه وفقًا للفصل 

 

بقي نصب عينيه أن المسؤولية النهائية يجب على المنسق أن ي

)بما في ذلك المالية( عن العمل بأكمله تقع على عاتقه وأنه هو 

المسؤول عن تعويض اإلدارة المتعاقدة عن أي تكلفة تبين أنها 

 (.4.18غير مؤهلة )انظر الفصل 

خالل فترة تنفيذ العمل على النحو الوارد في تم تكبدها  (أ

 الخاصة. ويجب خاصة:من الشروط  2الفصل 

 

i)  باألنشطة التي تم  واألشغالأن تُعنى تكاليف الخدمات

إنجازها خالل فترة تنفيذ العقد، وأن تُعنى تكاليف 

اإلمدادات بتسليم المعدات وتركيبها خالل فترة التنفيذ. 

يعتبر أي عقد يتم توقيعه أو أمر بالشراء يتم إصداره 

تنفيذ لتوفير أو أي نفقات يتم تكبدها خالل فترة ال

شغال أو اإلمدادات مستقبال وبعد نهاية األالخدمات أو 

فترة تنفيذ العمل، إخالال بهذا الشرط، وال تعتبر 

التحويالت النقدية بين المنسق و/ أو المستفيدين 

 اآلخرين و/ أو الكيان )ات( التابعة لهم تكاليف متكبدة؛

 

ii) ير النهائية، أن يتم دفع التكاليف المتكبدة قبل تقديم التقار

ولكن يبقى من الممكن دفعها الحقا، شريطة أن يتم 

ذكرها في التقرير النهائي مع تحديد تاريخ الدفع 

 المقرر؛

 

iii)  قد يتم استثناء التكاليف المتعلقة بالتقارير النهائية

تدقيق و مراجعة النفقاتوالمترتبة خاصة عن عملية 

والتقييم النهائي للعمل، والتي من المحتمل  الحسابات

 أن يتم تكبدها بعد انقضاء فترة التنفيذ؛

 

iv)  يمكن للمستفيد )ين( الشروع في إجراءات إبرام

، وتوقيع العقود 10الصفقات، المشار إليها في الفصل 

قبل بدء فترة تنفيذ العمل، شريطة االلتزام بأحكام 

 .IVالملحق 

فع المنجزة بعد انتهاء فترة التنفيذ بشكل عموما، تتعلق عمليات الد

أساسي بالتكاليف التي ال يمكن سدادها، بحكم طبيعتها، إال بعد 

انتهاء التنفيذ وبعد تقديم التقرير النهائي، عند االقتضاء. وقد تأخذ 

 مثال شكل:

 

مدفوعات متعلقة بأنشطة تم إنجازها في نهاية فترة التنفيذ  -

 )ال سيما بسبب آجال الضمان(؛ولم تتم تسويتها الحقًا 

 

 تدقيق الحساباتمدفوعات متعلقة بتكاليف انتهاء العمل ) -

 وإعداد التقارير ونشرها ونشر النتائج، إلخ(.

 

يورو ولم يتم  500مالحظة: يجب تضمين كل مبلغ تتجاوز قيمته 

دفعه حتى تاريخ تقديم التقارير النهائية بشكل واضح في "قائمة 

 7ح3قة" وفي التقرير المالي النهائي )الملحق هالمدفوعات المعلّ 

جدول البيانات المعنون "مصادر التمويل النهائية"(، مع  -

ضرورة تضمين المعلومات التالية: اسم المزود وموضوع العقد 

)المراجعة النهائية للحسابات أو ضمان تنفيذ األشغال، إلخ( 

ية )تاريخ والمبلغ باليورو والموعد النهائي والوثيقة المرجع

إصدار الفاتورة/ العقد ورقمها( والشرح والمالحظات )لماذا ما 

 تزال عملية الدفع معلقة؟(.

التكاليف المترتبة عن تقديم التقارير النهائية )بما في ذلك  .أ

تلك المرتبطة بالموظفين المسؤولين عن إعداد التقرير 

 تدقيقو مراجعة النفقاتالنهائي( وإنجاز العمل، بما في ذلك 

والتقييم النهائي للعمل، والتي قد يتم تكبدها بعد  الحسابات

انتهاء فترة تنفيذ العمل وفي حدود تاريخ تقديم التقارير 

 النهائية.

 

يمكن اعتبار هذه التكاليف مؤهلة طالما كانت منطقية وضرورية 

لتنفيذ العمل ولم يكن من الممكن تسويتها خالل فترة التنفيذ، وال 

مجرد امتداد لألنشطة المنفذة في إطار العمل. يمكن اعتبارها 

أخيرا وليس آخرا، يجب أن تصادق اإلدارة المتعاقدة على 

التكاليف المترتبة عن أنشطة اختتام العمل كي يتم اعتبارها 

مؤهلة، ولذلك، من المستحسن أن يقع تقديمها بشكل واضح في 

مل، عندما الميزانية )بما في ذلك "بيان التبرير"( أو في وصف الع
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تقتضي الحاجة ذلك. وفي حال لم يتم التنبؤ بهذه التكاليف في 

مرحلة تقديم العروض، يوصى بأن يقوم المنسق، في حدود 

 اإلمكان، بالتحقق منها مسبقًا رفقة اإلدارة المتعاقدة.

 

iv.  يمكن الشروع في إجراءات عمليات الشراء قبل بدء فترة

. IVا في الملحق التنفيذ، وفقًا للقواعد المنصوص عليه

يسمح هذا الحكم خاصة بالتوقيع على صفقة عمومية قبل 

البدء في تنفيذ العمل، لغرض ضمان الجاهزية الكاملة 

لعملية التنفيذ منذ مراحلها األولى. ومع ذلك، ال تعتبر 

النفقات مؤهلة إال إذا كانت منبثقة )أي تم تكبدها( خالل 

 فترة تنفيذ العمل.

 

، وتبدأ 1-ع/12/15تم توقيع عقد كراء بتاريخ  على سبيل المثال:

ع. في هذه الحالة، لن تكون تكلفة /1/1عملية تنفيذ العمل في 

 ع، ولكن يمكن توقيع العقد سلفا./1/1الكراء مؤهلة إال اعتبارا من 

 

على هذا النحو، ال تعتبر المخزونات تكاليف مؤهلة، ويجب أن 

إطار العقد ألحكام الملحق تمتثل جميع عمليات الشراء المنفذة في 

IV 14، ويجب أن تمتثل التكاليف ألحكام الفصل. 

في حالة وجود حاجة تشغيلية ملحة إلبرام صفقة متعلقة بالسلع أو 

قبل بدء فترة تنفيذ العمل، من المستحسن  األشغالالخدمات أو 

شرح ذلك بشكل واضح وبيان أسباب الحاجة إلى مثل هذا االجراء 

 ال سيما إن تعلق األمر بمبالغ ضخمة. في وصف العمل،

ال تخّل األحكام آنفة الذكر بحقيقة أنه في جميع األحوال، يتحمل 

المستفيدون مسؤولية المخاطر المنبثقة عن توقيع أي عقد أو القيام 

بأي التزام قبل توقيع عقد العمل )في الحاالت االستثنائية( أو خالل 

لمطالبة بالحصول على أي فترة التنفيذ. وعليه، ال يحق لهم ا

تعويضات أو استحقاقات إذا لم يتم تنفيذ العقد ألي سبب من 

 األسباب.

 

مبدئيا، ال يمكن اعتبار بنود النفقات مؤهلة إال إذا تمت الموافقة  ؛تم تضمينها في الميزانية الجمليّة المقررة للعمل (ب

عليها في الميزانية وفي وصف العمل، على الرغم من أنه من 

الممكن إلغاء أحد البنود أو إضافة آخر جديد. وفقا ألحكام الفصل 

، قد يحتاج المنسق إلى تقديم طلب لتعديل العقد إللغاء بند قائم 9

 أو إضافة بند جديد.

 

ينبغي توخي الحذر عند إدخال أي تعديالت تهدف إلى تعزيز 

الموارد البشرية المخصصة للعمل. في هذه الحالة، وعند 

من المستحسن أن تتم مناقشة األمر مع اإلدارة المتعاقدة  االرتياب،

 والتوصل معها في فترة سابقة، إن أمكن، إلى اتفاق موثّق كتابيا.

من المهم أن يتم ذكر الموارد المحددة والتكاليف ذات الصلة  ؛تعتبر ضرورية لتنفيذ العمل (ج

بينها الالزمة لعملية اإلنجاز بكل دقة، وذلك لتسهيل شرح الرابط 

وبين العمل )األنشطة والنتائج واألهداف(، وبالتالي الحاجة إلى 

تمويلها. تعدّ التكاليف غير مؤهلة عندما ال تكون بعض النفقات 

 المتكبدة ضرورية ألغراض تنفيذ المشروع.
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قد يتم تقديم هذا الشرح المفصل بشكل ضمني في وصف العمل، 

يزانية )جدول البيانات ولكن يجب تحديده بشكل أكثر علنية في الم

 ، العمود المعنون "توضيح بنود الميزانية"(.2

 

 يرتبط هذا الشرط أيًضا ارتباًطا وثيقا بالنقطة و( أدناه.

تسجيلها في حسابات يمكن رصدها والتحقق منها، وتم  (د

المستفيد أو المستفيدين وتحديدها وفقًا لمعايير المحاسبة 

من حيث المحاسبة والممارسات المعتادة للمستفيدين 

 التحليلية؛

يجب تسجيل جميع التكاليف المتكبدة والمتوافقة مع الميزانية 

الجملية المخصصة للعمل، وليس فقط مع منحة االتحاد 

األوروبي، في حسابات المستفيدين أو، عند الضرورة، في 

، ويجب أن تتوافق الوثائق الداعمة الكيانات المنخرطةحسابات 

روض وأوامر الشراء واإليصاالت والفواتير المحتفظ بها )الع

ووصوالت االستالم، إلخ( مع التكاليف المسجلة في الحسابات 

 للمزيد من التفاصيل.( 16)انظر الفصل 

 

يتحمل المنسق مسؤولية التحقق من المعلومات المقدمة إلى 

اإلدارة المتعاقدة وتوحيدها، مما يعني أنه المسؤول عن ضمان 

لية التكاليف، عبر اإلشراف عن كثب على استيفاء شروط أه

، فضالً عن مراقبة مدى الكيانات المنخرطةالمستفيدين الشركاء و

 امتثالهم لألحكام الداخلية ذات الصلة.

 

يوصى بشدة أن يحتفظ المنسق بنسخ )الكترونية( من جميع 

الوثائق والحسابات الهامة، باإلضافة إلى ضرورة إجراء عمليات 

بشكل منتظم، للتحقق من توفر الوثائق الداعمة رقابية مسبقة 

والمحاسبية ومدى صحتها واستيفائها للشروط وتسجيلها على 

 النحو الواجب.

 

يجب على المنسق أن يبقي نصب عينيه أن المسؤولية النهائية )ال 

سيما المالية( عن العمل تقع على عاتقه، وأنه مسؤول عن تعويض 

يف يتضح أنها غير مؤهلة. )انظر اإلدارة المتعاقدة عن أي تكال

 (.4.18الفصل 

 

تشير عبارة "معايير المحاسبة والممارسات المعتادة للمستفيدين 

من حيث المحاسبة التحليلية" إلى مجموعة المعايير أو القواعد 

الكيانات المحاسبية الدولية التي يخضع لها المستفيدون أو 

فيد أو الكيان بموجب التشريع. في حال كان المست المنخرطة

غير خاضع لقواعد المحاسبة الوطنية، فينبغي عليه  المنخرط

احترام الممارسات المحاسبية المعتادة للمستفيد شريطة امتثالها 

 لمعايير المحاسبة الدولية.

تستوفي الشروط المحددة بموجب التشريعات الضريبية  (ه

 واالجتماعية السارية؛

المسؤولية كاملة عن  المنخرطةالكيانات يتحمل المستفيدون و

تنسيق جميع األنشطة وتنفيذها، ويحرصون على ضمان االمتثال 

للتشريعات المحلية أو الوطنية أو غيرها من التشريعات المعمول 

 بها.

تتسم بمعقوليتها وقابلية تبريرها وتتوافق مع مبدأ اإلدارة  (و

 المالية السليمة، ال سيما من حيث االقتصاد والفعالية.

لشرح كيفية حساب التكاليف  خاصةينبغي إيالء االهتمام 

 وإدراجها في الميزانية.

 

وينطبق ذلك بشكل خاص على البنود التي يصعب تبريرها، مثال 

بسبب تكلفتها الباهظة للغاية )مقارنة بالبنود المماثلة األخرى( و/ 

 أو الشراءات بكميات كبيرة.
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ء مرحلة تقديم العرض يجب إرفاق هذا الشرح بالميزانية أثنا

، العمود المعنون "تبرير التكاليف المقدرة"(، 2)جدول البيانات 

عند االقتضاء، في وصف العمل والتقارير، من  و/ أو تضمينه،

 أجل توضيح الرابط بينه وبين نتائج/ أنشطة العمل.

 

 التكاليف المباشرة المؤهلة 2.1.3.19

 المبادئ التوجيهية نص الفصل

، واالمتثال، عند 1.14مع مراعاة أحكام الفصل  2.14

، تعتبر التكاليف المباشرة الموالية IVالضرورة، ألحكام الملحق 

 المتكبدة من المستفيد)ين( مؤهلة:

بعض فئات التكاليف المباشرة المؤهلة  2.14ترد في الفصل 

بموجب شروط معينة، دون اإلخالل بالمعايير العامة المنصوص 

 .1.14ل عليها في الفص

 

يتم كذلك تحديد أهلية التكاليف من عدمها عبر النظر في مدى 

، IVاالمتثال لمبادئ إبرام الصفقات المنصوص عليها في الملحق 

سيترتب  الكيانات المنخرطةوكّل إخالل بها من قبل المستفيدين أو 

عنه رفض االتحاد األوروبي للتكاليف المتكبدة، مع إمكانية 

 النهائية وفقًا لذلك. تخفيض قيمة المنحة

 

مالحظة: يعدّ غياب بعض الوثائق الالزمة إلجراءات طلبات 

العروض )بما معناه، عدم كفاية األدلة التي تثبت أن إجراءات منح 

العقد التي يديرها المستفيدون تفي بالمتطلبات القانونية( أحد أكثر 

 األسباب شيوعا في اعتبار التكاليف غير مؤهلة.

 لموظفين المعيّنين لتنفيذ العمل، التي تعادل مجموعتكلفة ا أ(

للموظفين، بما في ذلك األعباء االجتماعية  الخام الرواتب الفعلية

والتكاليف األخرى التي تشكل جزًءا من األجر )باستثناء 

المكافآت(، علما وأنه ال ينبغي أن تتجاوز قيمة األجور واألعباء 

ن(، ما لم يكن هناك تبرير ود )تكبدها المستفيعادة ما يتلك التي 

 ؛الحاجة إلى تجاوزها من أجل تنفيذ العمليفّسر 

تعتبر جميع تكاليف تعيين الموظفين مؤهلة، بشرط أن يكون 

الموظفون المعنيون ضروريين لتنفيذ العمل، وأن يكون ذلك 

 .مذكورا صراحة في مقترح المشروع

 

أو مجموع  الخام المقصود بالتكاليف المؤهلة هو مجموع الرواتب

األجور المستحقة خالل الوقت الفعلي المخصص لتنفيذ المشروع، 

مع إضافة الضريبة على الدخل واألعباء االجتماعية وغيرها، 

والتكاليف النظامية األخرى المدرجة في األجر، شريطة أن يتم 

إدراجها في سياسة الموارد البشرية الموحدة للمستفيد، وأن تكون 

 .(المنخرطثائق التي يقدمها المستفيد )أو الكيان مدعومة بالو

 

على سبيل المثال، ال يمكن اعتبار تكاليف التأمين الطبي أو اإلعادة 

إلى الوطن أو النقل أو منح التأشيرة أو التعويض عن اإلقامة أو 

تعديل الراتب أو المزايا األخرى مؤهلة إال إذا كانت ممتثلة 

الممارسات القياسية للمنظمة وإذا للتشريعات السارية وجزءا من 

 كان قد تم بالفعل تكبدها.

 

عموما، ال يمكن اعتبار "االعتمادات" التي تم تسجيلها في حسابات 

المستفيد تكاليف فعلية، ولكن يمكن اعتبار بعضها استثناء بعد تقييم 

كل حالة على حدة، ال سيما عندما تشّكل التزاًما قانونيًا وتتوافق 

( ii، النقطة أ( 1.14ستقبلية معينة ]انظر الفصل مع نفقات م

لالطالع على المعايير المتعلقة بالتكاليف المعلقة وقت تقديم 

 .] النهائيالتقرير 
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يجب أن تتطابق هذه التكاليف مع دفاتر الرواتب )مثل كشوف 

 الرواتب( وسجالت الموارد البشرية )مثل عقود التوظيف(.

 

للتوزيع )نظام تناسبي يعتمد على مالحظة: يمكن اعتماد نظام 

عناصر مفتاح للحساب/ التوزيع( للتصريح بالتكاليف المباشرة، 

بشرط أن يعكس هذا النظام التكاليف الفعلية المشتركة وفقًا لطريقة 

منطقية ومبررة يتم وصفها في ورقة ميزانية تكميلية. انظر دليل 

 ي( 2.14المستخدم المتعلق بالفصل 

 

 الرئيسي موظفو المقر

 

يجب مبدئيا إدراج التكاليف ذات الصلة بموظفي المقر الرئيسي 

 ضمن التكاليف غير المباشرة.

 

ولكن، في ضوء وصف العمل والتنظيم الوظيفي للمهام 

وللمستفيدين، يمكن تحويلها إلى بند التكاليف المباشرة في حال 

 كانت:

 

م تصنيفها تتعلق بتحقيق األهداف التشغيلية للعمل، وبالتالي ت -

 على أنها نشاط تشغيلي في وصف العمل؛ 

 

و/ أو تغطي الحضور الفعلي لموظفي المقر الرئيسي على  -

أرض الميدان )مثل بعثات الرصد الخاصة وتقييم 

 االحتياجات، إلخ(.

 

تتعلق بالموظفين المسؤولين عن تنفيذ المهام المدرجة في  -

المشروع وصف العمل والمكلفين مباشرة بتسيير عمل مكتب 

 في المقر الرئيسي، عند االقتضاء.

 

يجب أن تكون هذه التكاليف مبررة على النحو الواجب في إطار 

 العمل وأن تقبلها اإلدارة المتعاقدة.

 

وفي جميع الحاالت األخرى، ال يمكن إدراج التكاليف المتعلقة 

بموظفي المقر الرئيسي ضمن بند التكاليف المباشرة، سواء بشكل 

 تناسبي.كلي أو 

 

 (الموظفينغير من المستشارون )

 

عموما، تعتبر المهام التي يقوم بها المستشارون و/ أو الخبراء و/ 

أو غيرهم من مقدمي الخدمات )مثل المحاسبين ورجال القانون 

والمترجمين وتقنيّي الكمبيوتر الخارجيين، إلخ( ناتجة عن عقود 

يدين إسناد هذه (. وعليه، يجب على المستف10التنفيذ )الفصل 

 .IVالعقود وفقًا ألحكام الملحق 

 

وفقا لذلك، ال تنضوي هذه التكاليف ضمن بند الموارد البشرية )بند 

(، بل ضمن التكاليف/ الخدمات األخرى )عموما 1الميزانية رقم 

 (.6أو  5بند الميزانية رقم 
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 حالة خاصة: "المستشارون الداخليون"

 

الداخليين" إلى األشخاص الطبيعيين يشير مصطلح "المستشارين 

العاملين بموجب عقد خدمة، على عكس الموظفين المعيّنين 

بموجب عقد عمل، ويمثلون جزءا من فريق العمل التابع للمستفيد، 

ولكنهم يقدمون "خدمات خارجية". من حيث المبدأ، تنضوي 

التكاليف المتكبدة جّراء تعيين هؤالء المستشارين ضمن عقود 

 يذ.التنف

 

ولكن يوجد استثناء لهذه القاعدة. يمكن اعتبار هذه التكاليف تكاليفا 

خاصة بالموظفين، سواء كان المستشار مستقالً أو موّظفا من قبل 

طرف ثالث، في حال تم استيفاء الشروط التالية وفقًا ألحكام طلب 

 العروض، مع ضرورة توفر معايير أهلية التكاليف:

 

لمستشار بموجب عقد، وأوكل له عمال قام المستفيد بتعيين ا (أ

يقتضي )في جزء منه( القيام بمجموعة من المهام في إطار 

 العمل الممول من المنحة؛

 

يجب أن يمارس المستشار عمله وفقا لتعليمات المستفيد و/  (ب

 أو تحت إشرافه؛

 

يجب أن يمارس المستشار عمله في مقر عمل المستفيد،  (ج

 المشروع؛باعتباره عضوا في فريق 

 

 تعود نتيجة العمل إلى المستفيد؛ (د

 

يجب أن تكون التكاليف الناتجة عن توظيف المستشار  (ه

معقولة، وفقًا للممارسات االعتيادية للمستفيد، وأال تختلف 

إلى حد كبير عن تكاليف الموظفين من نفس الفئة العاملين 

 لصالح المستفيد بموجب عقد عمل؛

 

كاليف التنقل واإلقامة المترتبة يتحمل المستفيد بشكل مباشر ت (و

عن مشاركة هذا المستشار في اجتماعات المشروع أو أي 

تنقالت أخرى في إطار العمل يتحملها المستفيد مباشرة، وفي 

جميع األحوال، يتم التكفل بهذه التكاليف وفقًا لإلجراءات 

 السارية على موظفي المستفيد؛

 

بعة للمستفيد )فئة يستخدم المستشار المرافق األساسية التا (ز

 "التكاليف غير المباشرة"(.

 

توّضح هذه الشروط حالة التبعية بحكم األمر الواقع للمستشار، 

على غرار التبعية المترتبة عن عقد العمل التقليدي )بغض النظر 

عن شكله القانوني(. وعليه، في مثل هذه الحاالت، إذا كان التشريع 

حكم األمر الواقع بموجب الوطني الساري يسمح بتعيين موظف ب

عقد خدمات، بشرط استيفاء جميع الشروط المحددة أعاله 

)التكاليف المماثلة وملكية النتائج والتبعية، إلخ(، يمكن اعتبار هذا 
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العقد جزءا من تكاليف الموظفين المحددة في الميزانية ووسيلة 

لتحقيق األغراض المرجوة )على سبيل المثال، في حال عدم 

 (.IVمبادئ عقد الصفقات الموضحة في الملحق انطباق 

 

عبر النظر في يجب تقييم هذه النقطة من قبل اإلدارة المتعاقدة 

، لذلك يوصى بشدة الحاالت بشكل منفصل عن بعضها البعض

 بمناقشة هذا األمر معها في وقت مسبق تفاديا لحدوث أي مشاكل.

 

الشروط، يبقى  تجدر اإلشارة أيًضا إلى أنه في حال اإلخالل بهذه

من الممكن إسناد عقد خدمات من خالل القواعد المعتادة إلبرام 

 الصفقات.

 

ما لم يُنص على خالف ذلك في المبادئ التوجيهية لمقدمي 

الطلبات، يمكن تحويل عقود الخدمات التي تفي بهذه المعايير إلى 

 الموارد البشرية. - 1البند رقم 

الخاصة بالموظفين وغيرهم من تكاليف السفر واإلقامة  ب(

األشخاص المشاركين في العمل، شريطة أال تتجاوز قيمتها تلك 

التي عادة ما يتكبدها المستفيد )ون( وفقا لقواعدهم ولوائحهم 

التنظيمية. باإلضافة إلى ذلك، ال يمكن البتّة تجاوز جداول 

 المرتّبات التي نشرتها المفوضية األوروبية وقت توقيع العقد؛

عتبر تكاليف السفر واإلقامة ذات الصلة بأي شخص مشارك في ت

الكيانات العمل مؤهلة، بما في ذلك موظفي المستفيدين والشركاء و

 والمستفيد )ين( النهائي)ين(. المنخرطة

 

تغطي معدالت البدل اليومي التي تنشرها المفوضية األوروبية 

ة والرسوم اإلقامة والوجبات واإلكراميات ووسائل النقل المحلي

المتنوعة، وعادة ما يعتمد الحد األقصى لقيمة البدل على عدد ليالي 

 المبيت في مكان التظاهرة.

 

يجب أن تتوافق قيمة البدل اليومي مع جداول البيانات )عدد 

الموظفين وأسمائهم وعدد عمليات الدفع المشمولة بالبدل ومعدل 

ين )المحاسبة البدل اليومي والدول المعنية( وسجالت المستفيد

 وكشوف الرواتب والموارد البشرية(.

 

 في ميزانية العمل:

 

في الخارج )الموظفون المشاركون في العمل(: البدل  1.3.1

اليومي للموظفين المتواجدين في نفس الدولة التي يتواجد فيها 

، ولكن تعيّن عليهم االنتقال إلى دولة أخرى ألغراض دونالمستفي

 تنفيذ العمل؛

 

في موقع العمل )الموظفون المشاركون في العمل(: البدل  2.3.1

اليومي للموظفين المتنقلين في حدود الدولة التي يعملون فيها )على 

سبيل المثال، الموظفون المقيمون في نيروبي الذين يتعين عليهم 

 السفر إلى مومباسا للعمل(؛

 

المشاركون في الندوات/ المؤتمرات: البدل اليومي ألي  3.3.1

مشارك في أنشطة المشروع من غير موظفي المشروع )بما في 

 ذلك الشركاء(، بغض النظر عن بلدهم األصلي.
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يجب أن تشير الميزانية إلى الدولة التي تم فيها إنفاق البدل اليومي 

وحدود المبالغ السارية وعدد المشاركين وعدد ليالي المبيت في 

 موقع التظاهرة.

 

 )جدول نموذجي(

 

هناك معدالت مختلفة للبدل اليومي، حتى في حدود نفس قد تكون 

الدولة، وهو ما يعتمد مثال على ملف الشخص المنتفع من العالوات 

اليومية أو على قواعد المستفيدين واإلجراءات التي يعتمدونها، 

وبالتالي، قد يكون البدل المقدم لطالب  بغض النظر عن الظرف.

دم لشخص من المفترض أن مقيم في مركز للشباب أقل من المق

 يقيم في فندق.

 

في جميع األحوال، ال يجوز أن يتجاوز الحد األقصى لمعدل البدل 

اليومي المؤهل المعدالت التي عادةً ما يدفعها المستفيد )ون(، أو 

المعدالت السارية وقت توقيع العقد والتي تنشرها المفوضية 

 األوروبية على الموقع التالي:

 

partnerships.ec.europa.eu/ -https://international

 -project/diem-funding/guidelines/managing

rates_en 

 

ة والوجبات قد يقوم المستفيدون أيًضا بسداد هذه التكاليف )اإلقام

واإلكراميات والسفر والرسوم المتنوعة( لموظفيهم على أساس 

التكاليف الفعلية المتكبدة أو على أساس البدالت اليومية 

)التعويضات اليومية(، وفقًا إلجراءاتهم الخاصة في مجال الموارد 

 البشرية.

 

مبّسط ألغراض تمويل تكلفة ال يُنظر إلى البدالت اليومية كخيار 

اد، باعتبار أن المستفيد يقوم بسداد مبلغ ثابت لموظفيه وفقًا االتح

للقواعد السارية عليه ويطلب استرجاع ذات المبلغ ضمن ميزانية 

العمل. تعتبر هذه البدالت اليومية تكاليف فعلية كغيرها من 

 التكاليف األخرى.

 

يومي"، ليس من الضروري تقديم البدل العندما يتم االتفاق بشأن "

الوثائق الداعمة )فواتير المطعم وإيصاالت سيارات األجرة، جميع 

إلخ(، بل يمكن مثال االكتفاء بتقديم الوثيقة التي تثبت أن الرحلة قد 

تمت بالفعل. ومن ثمة، ستقوم اإلدارة المتعاقدة بتسديد أسعار 

الوحدات المحددة في ميزانية العمل، وفقًا لإلجراءات والشروط 

 عقد.المنصوص عليها في ال

 

 

 مثال:

 التكاليف )باليورو( تكلفة الوحدة )باليورو( عدد الوحدات الوحدة النفقات

https://international-partnerships.ec.europa.eu/funding/guidelines/managing-project/diem-rates_en
https://international-partnerships.ec.europa.eu/funding/guidelines/managing-project/diem-rates_en
https://international-partnerships.ec.europa.eu/funding/guidelines/managing-project/diem-rates_en
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)فرنسا(:  1الندوة رقم 

 12× لياٍل مبيتة  7

 ليلة مبيتة 84شخًصا = 

 10.920 130 84 البدل اليومي

 

تكاليف شراء المعدات واإلمدادات )الجديدة أو المستعملة( ج( 

العمل، شريطة أن يتم نقل ملكيتها في  المخصصة لتلبية احتياجات

 ؛5.7ختام العمل، كما هو منصوص عليه في الفصل 

 

تكاليف االستهالك وتكاليف الكراء أو االئتمان اإليجاري د( 

للمعدات )الجديدة أو المستعملة( واإلمدادات المخصصة لتلبية 

 ؛احتياجات العمل

المباشرة في حال يمكن إدراج التكاليف التشغيلية ضمن التكاليف 

توفير معدات مخصصة للمستفيدين )قد يكون من الضروري 

االستظهار بوثائق الملكية والفاتورة( لتنفيذ العمل، في حين يتم 

إدراج تكاليف االستخدام بصفة عامة ضمن التكاليف غير 

 المباشرة.

 

تكاليف االستخدام )المقدمة على  تصنيفقد تقبل اإلدارة المتعاقدة 

تكاليف مباشرة، في حال استيفاء على أنها اليف استهالكية( أنها تك

 الشروط الدنيا التالية على األقل:

 

تم قبولها من قبل اإلدارة المتعاقدة ألن الوضع على أرض الواقع  -

 ونوع المعدات يعتبران تبريرا كافيا؛

 

ليس من المقرر نقل ملكية المعدات إلى المستفيدين النهائيين  -

ن المحليين أو الكيانات المحلية التابعة لهم في أو المستفيدي

ختام العمل. يجب أاّل تكون المعدات ضرورية الستدامة 

 العمل، وإال فلن يكون نقل ملكيتها ممكنا؛

 

يكون استخدام هذه المعدات أكثر فعالية من كراء معدات  -

 جديدة أو شرائها؛

 

 محلية؛ال تفوق قيمة التكاليف الخدمات المماثلة في السوق ال -

 

 ال تشكو المعدات من عيوب وتخّول التنفيذ السليم للعمل؛ -

 

ال تنطوي هذه التكاليف على تمويل مزدوج أو أي ربح  -

لصالح المستفيد )يجب أال يكون قد تم دفع ثمن المعدات 

بالكامل من قبل االتحاد األوروبي في إطار مشروع سابق، 

تكاليف االستهالك أو من قِبل أي جهة مانحة أخرى. ال تكون 

 مؤهلة عندما تكون المعدات عبارة عن مساهمة عينية(؛

 

يجب تحديد قيمة المعدات بشكل واضح في حسابات  -

 المستفيد؛

 

يجب أن تستوفي هذه التكاليف معايير أهلية التكاليف  -

المباشرة )ينبغي إيالء اهتمام خاص للصلة المباشرة بين 

لقواعد المحددة إلبرام التكاليف وتنفيذ العمل(، باستثناء ا

 .IVالصفقات المنصوص عليها في الملحق 
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االكتفاء بمراعاة تكاليف االستهالك أو الكراء أو االئتمان  يمكن

اإليجاري للمعدات المتكبدة خالل فترة التنفيذ ومعدل االستخدام 

 الفعلي ألغراض العمل.

 

ستحقة يمكن استرجاع التكاليف المتعلقة بفترة االستهالك غير الم

وفترة تنفيذ العمل. وبمجرد أن يتم استهالك المعدات بالكامل، ال 

 .التسييريمكن تحميل التكاليف وال استرجاعها، باستثناء تكاليف 

  تكلفة المواد االستهالكية المخصصة للعمل؛ ه(

التي يبرمها  واألشغالتكاليف صفقات الخدمات واإلمدادات  و(

. يتم 10المستفيد ألغراض تنفيذ العمل، وفقًا ألحكام الفصل 

تضمين التكاليف المترتبة عن توظيف خبراء لتحسين جودة 

اإلطار المنطقي )مثل دقة النقاط المرجعية ونُظم الرصد، إلخ( في 

 بداية تنفيذ أنشطة العمل وخاللها.

إلمداد أو الخدمات يتماشى ذلك مع التكاليف المترتبة عن صفقات ا

المبرمة وفقًا لقواعد إبرام الصفقات المنصوص عليها  األشغالأو 

، وليس من الضروري أن يمتثل الدعم المالي IVفي الملحق 

 الممنوح ألطراف ثالثة لقواعد هذا الملحق؛

التكاليف المترتبة بشكل مباشر عن المتطلبات المنصوص  ز(

تدقيق لتقييم المحدد للعمل وعليها في العقد )نشر المعلومات وا

والترجمة والنسخ والتأمين، إلخ(، بما في ذلك رسوم  الحسابات

التمتع بالخدمات المالية )من أبرزها تكلفة التحويالت والضمانات 

 المالية، عندما تكون ضرورية بموجب العقد(؛

 

 النهائي الضرائب والرسوم واألداءات ذات الصلة بالغرض ح(

افة، من العمل، بما في ذلك ضريبة األداء على القيمة المض

المدفوعة من قِبل المستفيدين وغير القابلة لالسترجاع، ما لم يُنص 

 على خالف ذلك في الشروط الخاصة؛

عموما، يجب على المستفيدين المطالبة بالحصول على إعفاء 

كلما ضريبي )بما في ذلك ضريبة األداء على القيمة المضافة( 

 كان ذلك ممكنا.

 

يُعنى هذا البند بالضرائب غير المباشرة، مثل األداء على القيمة 

المضافة والرسوم الديوانية على الواردات، وليس بالضرائب 

المباشرة، مثل الرسوم المفروضة على دخل الموظفين العاملين 

نطبق القواعد ، وتفي المشروع التي تشكل جزًءا من الراتب الخام

الكيانات على المنصوص عليها في هذا الصدد بية الضري

 والمستفيدين على حد سواء. المنخرطة

 

يصّب طلب العروض، وال سيما في المبادئ التوجيهية لمقدمي 

من إجراءات إبرام  1أ3الطلبات وفي الملحق "ي" )الملحق ه

الصفقات والدليل العملي(، في صالح األهلية الضريبية، وعادة ما 

ريبة األداء على القيمة المضافة أو غيرها من يعدّ فرض ض

الضرائب سببا في عدم أهليتها، ولذلك، من المهم أن يتم فهم 

 المصطلحات التي تحكم المعامالت الضريبية جيدا.

 

في حالة أهلية الضرائب والرسوم واألداءات بموجب طلب 

العروض )انظر المبادئ التوجيهية لمقدمي الطلبات والملحق 

من إجراءات إبرام الصفقات والدليل  1أ3ملحق ه"ي" وال

العملي(، يمكن التعامل معها كأي تكاليف أخرى وإدراجها في بند 

 الميزانية المناسب.

 

مالحظة: يرجى مالحظة أن ضريبة األداء على القيمة المضافة 

تعتبر غير مؤهلة في حال تم تحويلها من قبل هيئة عمومية )أو 

 في سياق األنشطةالعمومي( لدولة عضو أي كيان يحكمه القانون 

. تقتصر هذه دولة عضول تابعةالمنفذة بصفتها سلطة عمومية 

األنشطة بشكل صارم على ممارسة السلطات السيادية أو 
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الصالحيات التي تتمتع بها الدولة عضو )على سبيل المثال، إدارة 

تعتبر الشرطة أو العدالة أو الميدان العمومي(. وعليه، عادة ما 

ضريبة األداء على القيمة المضافة على أنشطة مثل الدورات 

التكوينية وبناء القدرات والمساعدة التقنية والمساعدة في مجال 

 السياسات، إلخ. مؤهلة، من الناحية المبدئية.

 

قد يتم تطبيق قواعد محددة مستمدة من القوانين األساسية المعمول 

ولكن، في هذه الحالة يجب تقديم بها واللوائح التنظيمية األخرى، 

هذه المعلومات من قبل اإلدارة المتعاقدة في طلب العروض أو 

 مباشرة إلى المنظمة، ويجب تضمينها في قسم الشروط الخاصة.

 

 نظام التكاليف المقبولة

 

قد ينص طلب العروض على عدم أهلية الضرائب، ال سيما في 

أو اللوائح التنظيمية  حال كانت القوانين األساسية المعمول بها

األخرى أو اتفاقيات التمويل مع الدول الشريكة تستبعد تمويل 

الضرائب )بما في ذلك ضريبة األداء على القيمة المضافة(، حتى 

في حال لم يتمكن المستفيد من المطالبة بها. وبالتالي، تعتبر هذه 

التكاليف غير مؤهلة للحصول على تمويل من االتحاد األوروبي، 

 وال يمكن إدراجها ضمن قائمة التكاليف المؤهلة للعمل.

 

عندما تكون الضرائب غير مؤهلة، يمكن لطلب العروض توخي 

"نظام التكاليف المقبولة" وتحديد نسبة مائوية ثانية يجب احترامها 

عند تحديد تمويل االتحاد األوروبي، مّما سيساعد المستفيدين على 

ير القابلة لالسترجاع. يمكن تسجيل الضرائب غير المؤهلة وغ

إثر ذلك زيادة مساهمة االتحاد األوروبي في التكاليف المؤهلة 

حتى في ظل تلبية متطلبات التمويل المشترك، ألن المستفيدين 

 يدفعون هذه الضرائب.

 

يقتضي اعتماد هذه اآللية تحديد معدّلين اثنين )كحد أقصى( 

 قدمي الطلبات:للتمويل المشترك في المبادئ التوجيهية لم

 

، وتستخدم لحساب المبلغ التكاليف المؤهلةنسبة تنطبق على  -

الفعلي لمساهمة االتحاد األوروبي في ظل الظروف 

 المعتادة؛ 

 

)=  التكاليف الجملية المقبولةنسبة قابلة للتطبيق على و -

التكاليف الجملية المؤهلة + الضرائب غير القابلة 

تُستخدم لحساب مبلغ التمويل المشترك  لالسترجاع(

ق المبلغ المتوصل  المطلوب من المستفيدين، وفي حال لم ير 

إليه إلى الحد األدنى للنسبة المائوية المحددة في العقد، فسيتم 

 تخفيض مساهمة االتحاد األوروبي على أساس تناسبي.

 

لمبلغ التمويل محددة في  تجدر اإلشارة إلى أن القيم القصوى

 لمبادئ التوجيهية لمقدمي الطلبات.ا

وتعتمد المعدالت المحددة بشكل فعلي في العقود على المساهمة 

من  3التي يطلبها مقدم )مقدمو( الطلب. انظر جدول البيانات 
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ج )الميزانية( لحساب معدلي  التمويل المشترك 3الملحق ه

 )التكاليف المؤهلة والتكاليف المقبولة(.

 

النهائي للمنحة على أساس الحد األقصى للمبلغ يتم تحديد المبلغ 

المحدد تعاقديًا، في حين تستند معدالت التمويل المشترك إلى 

التكاليف الفعلية، التي ال يتم اإلفصاح عنها إال عند الموافقة على 

 التقرير النهائي.

 

يمكن اعتبار هذه التكاليف جزءا من التمويل المشترك للمستفيدين 

رية للعمل وذات صلة مباشرة به وتم تحميلها طالما كانت ضرو

خالل فترة التنفيذ، وال يمكن اعتبار الضرائب جزًءا من التمويل 

المشترك للمستفيدين إال في حال تم تحديدها بشكل واضح في 

ميزانية العمل بعد تقديم العرض، وإذا كان بمقدور المستفيدين أن 

إال في الحاالت  يثبتوا عدم قدرتهم على استرجاعها بأنفسهم،

 .1أ3االستثنائية التي تنطبق فيها أحكام الملحق ي/ه

 

من الميزانية  12يجب إدراج التكاليف غير المؤهلة ضمن البند 

المعنون "الضرائب"، باعتبار أنها تمثل جزًءا من التكاليف 

 المقبولة الجملية.

 

من ناحية أخرى، في حال تعذّر على المستفيد إثبات عدم قدرته 

ى استرجاع الضرائب المعنية، فسيتم اعتبارها تكاليف بسيطة عل

غير مؤهلة وسيتم التغاضي عنها عند التحقق من التمويل 

 المستفيد. جانبالمشترك من 

 

 األدلة الداعمة لعدم قدرة المستفيد على استرجاع الضرائب

 

ال تعتبر الضرائب التي يمكن التصريح بها أو استرجاعها بشكل 

)حتى بعد مرور عدة سنوات( تكاليف مؤهلة أو  كلي أو جزئي

 تكاليف مقبولة.

 

المعنون "معلومات عن النظام الضريبي  1أ3انظر الملحق ي/ه

الساري على عقود الِمنح" لالطالع على المبادئ التوجيهية 

المتعلقة بكيفية إثبات عدم التمتع باإلعفاء الضريبي واستحالة 

. الكيانات المنخرطةدين واسترجاع الضرائب بالنسبة للمستفي

باإلضافة إلى ذلك، يحدد الملحق )ي( بشكل واضح الحاالت التي 

يمكن فيها للمستفيد التصريح بالضرائب في إطار النفقات المتعلقة 

بالمشروع، دون أن يكون مطالبا بإثبات استحالة إعفائه منها أو 

فاء استرجاعها. إن كان المستفيد يشك في إمكانية تطبيق حالة إع

معينة على أحد األنشطة، فمن المستحسن أن يستشير اإلدارة 

 المتعاقدة.

 

في بعض الدول، ال تمارس السلطات الضريبية مهامها بشكل 

فعال أو ال تردّ على المراسالت. في مثل هذه الحاالت، يوصى 

المستفيدون بطلب المشورة من اإلدارة المتعاقدة واالحتفاظ بأكبر 

 ت إلثبات اإلجراءات المتخذة.عدد ممكن من السجال
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ليس من الضروري تقديم هذا الدليل إلى اإلدارة المتعاقدة، ولكن 

 مدققييجب أن يكون متاًحا عند الطلب، أو أن يتم تقديمه إلى 

النفقات  مراجعةالحسابات عند إعداد تقارير/ إجراء عمليات 

 .الرقابية

في تغطية  التسييرفي حقيقة األمر، يتمثل الهدف من منحة  الرسوم العامة، في حالة منحة التسيير؛ ط(

التي يتكبدها المستفيد على أساس برنامج عمل  التسييريةالتكاليف 

 متفق عليه، بما في ذلك الرسوم اإلدارية العامة.

 التكاليف ذات الصلة بمكتب المشروع: ي(

 

قد يتم قبول جميع التكاليف الفعلية المتكبدة في صلة بمكتب 

المشروع المستخدم للعمل أو جزء منها كتكاليف مباشرة مؤهلة 

 في حال:

 

أقرت اإلدارة المتعاقدة، في قسم الشروط الخاصة، بالحاجة  .1

 إلى إنشاء أو استخدام مكتب للمشروع؛

تم وصف مكتب المشروع والخدمات أو الموارد التي  .2

ريقة التوزيع طيوفرها وطاقة استيعابه الجملية )إن أمكن( و

 وصف العمل والميزانية؛ في

كانت طريقة التوزيع تعكس بشكل منطقي حصة الموارد أو  .3

 الخدمات الالزمة والمستخدمة فعال إلنجاز العمل؛

استيفاء التكاليف المعنية لمعايير األهلية المشار إليها في  .4

 ؛1.14الفصل 

 كانت التكاليف ذات الصلة تندرج ضمن إحدى الفئات التالية: .5

 

i)  الموظفين المكلفين مباشرة بأنشطة مكتب المشروع؛تكاليف 

 

ii)  نفقات التنقل والمعيشة بالنسبة للموظفين وغيرهم من

 األشخاص المكلفين مباشرة بعمليات مكتب المشروع؛

iii)  تكاليف االستهالك وتكاليف الكراء أو االئتمان اإليجاري

 للمباني والمعدات واألصول؛

iv) .تكاليف عقود الصيانة والترميم 

v) ف المواد االستهالكية واإلمدادات.تكالي 

vi) .تكاليف الخدمات الحاسوبية واالتصاالت 

vii)  تكاليف عقود إدارة المنشآت، بما في ذلك رسوم السالمة

 والتأمين.

viii)  الضرائب والرسوم واألداءات ذات الصلة بالغرض

النهائي من العمل، بما في ذلك ضريبة األداء على القيمة 

تفيدين وغير القابلة المضافة المدفوعة من قِبل المس

لالسترجاع، ما لم يُنص على خالف ذلك في الشروط 

 الخاصة؛

قد تكون التكاليف المباشرة المؤهلة لمكتب المشروع عبارة عن 

تكاليف فعلية مشتركة في صلة بمدخالت العمل، التي تعتبر 

 ضرورية لتنفيذه.

 

 التكاليف الفعلية المشتركة:

 

الحسابات حسب استخداماتها التكاليف الفعلية المسجلة في  (أ

 الفعلية؛

 

يتم تحميل المبلغ المطابق لالستخدام الفعلي للمدخل المعني  -

 على العمل؛

 

يكون االستخدام الفعلي للمدخالت ذات الصلة مدعوما  -

 بأدلة )على سبيل المثال، سجالت الحضور(؛

يكون المبلغ المحدد المتضّمن لتكاليف المدخالت المحملة  -

 مرفقا بوثائق داعمة.على اإلجراء 

 

 التكاليف الفعلية الموزعة (ب

 

يتم تحديد حصة التكاليف الخاصة بالمدخالت ذات الصلة  -

بواسطة طريقة توزيع واضحة تمت اإلشارة إليها في 

 الميزانية واالعتماد عليها في التقارير المالية؛

 

ليس من الممكن أو المجدي، من حيث التكاليف، إعداد  -

ت الحصة من المبلغ المستخدم في وثائق داعمة إلثبا

 العمل.

 

مالحظة: ال تصنّف التكاليف المشتركة بالضرورة على أنها غير 

 مباشرة، فقد تكون مباشرة أو غير مباشرة وفقا لصلتها بالعمل.

 

 التمويل على أساس األداء 3.1.3.19

 المبادئ التوجيهية نص الفصل

قد يعتمد دفع مساهمة االتحاد األوروبي بشكل جزئي أو  3.14

كلي على تحقيق النتائج، التي يتم قياسها على أساس مستويات 

مرجعية محددة سلفا أو على أساس مؤشرات األداء. ال يخضع 

 سيتم نشر المبادئ التوجيهية خالل الشهر المقبل.
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التمويل على أساس األداء إلى النقاط األخرى الواردة في 

ووسائل قياس  . ويجب أن تكون النتائج ذات الصلة14الفصل

 .Iدرجة إنجازها موصوفة بشكل واضح في الملحق 

 

تم تحديد المبلغ الواجب دفعه مقابل كل نتيجة محققة في الملحق 

III وشرح طريقة حسابه بشكل واضح في الملحق ،I مع مراعاة ،

 مبدأ اإلدارة المالية السليمة وتجنب التمويل المزدوج للتكاليف.

 

يح عن التكاليف المرتبطة بتحقيق النتائج، المنظمة بالتصرلزم تُ ال 

ولكن ما زال عليها االستظهار بأي وثائق داعمة ضرورية، بما 

في ذلك، عند االقتضاء، وثائق المحاسبة ذات الصلة، إلثبات أن 

قد  IIIو Iالنتائج التي ترتّب عنها الدفع المشار إليه في الملحقين 

 تم تحقيقها فعال.

 

 7.15)جدول المدفوعات( والفصل  1.15 ال تنطبق أحكام الفصل

)مبدأ عدم الربح( على جزء  3.17النفقات( والفصل  مراجعة)

 العمل المدعوم بالتمويل على أساس األداء.

 

 خيارات التكاليف المبسّطة 4.1.3.19

 المبادئ التوجيهية نص الفصل

والملحق  IIIوفقًا لألحكام التفصيلية الواردة في الملحق  4.14

"ك"، قد تنطوي التكاليف المؤهلة أيضا على واحد أو أكثر من 

 خيارات التكاليف التالية:

 

 تكاليف الوحدات؛ (أ

 ؛المقطوعةالمبالغ  (ب

 .بمعدل ثابتالتمويالت  (ج

للمزيد من المعلومات حول  2أ3انظر الملحق ك/ الملحق ه

 يف المبسطة.خيارات التكال

ينبغي وصف الطرق التي يستخدمها المستفيد )ون( لتحديد  5.14

أو التمويالت بمعدل ثابت  المقطوعةتكاليف الوحدات أو المبالغ 

، ويجب أن تحترم مبادئ IIIبشكل واضح ومبرر في الملحق 

التمويل المشترك وغياب التمويل المزدوج. قد تستند المعلومات 

البيانات المحاسبية للتكاليف التاريخية و/ أو الفعلية المستخدمة إلى 

وبيانات المحاسبة التحليلية لمستفيدين، أو إلى معلومات خارجية 

متى كانت متاحة وذات صلة، أو إلى بيانات إحصائية أو إلى آراء 

الخبراء )المقدمة من قبل الخبراء الداخليين أو الخارجيين على 

 موضوعية أخرى. حد سواء( أو إلى أي معلومات

 

أو  المقطوعةحيثما كان ذلك ممكنًا ومناسبًا، يتم تحديد المبالغ 

تكاليف الوحدات أو المعدالت الثابتة على نحو يسمح بدفعها عند 

 تحقيق نواتج و/ أو نتائج ملموسة.

 

عندما تتضمن النتيجة المحققة عدة نواتج أو نتائج فرعية، يجب 

نية وتخصيص جزء من المبلغ توزيعها إلى بنود فرعية للميزا

المخصص للنتائج لكل ناتج أو نتيجة فرعية، من أجل الحصول 

 على دفعات جزئية في حالة لم تتحقق النتيجة العامة.

 

أو المبالغ المقطوعة أو قيمة  تكاليف الوحدات قيمةال يمكن تعديل 

 III)%( التمويالت بمعدل ثابت المنصوص عليها في الملحق 

في حالة تكاليف  عدد الوحداتمن جانب واحد، ولكن قد يكون 

الوحدات قابال للتغير )باالعتماد على القواعد والقيود المنصوص 

الذي يتم الحصول عليها في العقد(، شأنها في ذلك شأن المبلغ 

في حالة المعدالت الثابتة )بنفس ه عند حساب المعدل )%( علي

 طريقة حساب التكاليف غير المباشرة(.
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يجب أن تفي التكاليف المبّسطة المصرح عنها بمعايير األهلية 

، وليس من 2.14و 1.14المنصوص عليها في الفصلين 

انات محاسبية أو بوثائق داعمة، الضروري أن تكون مرفقة ببي

باستثناء تلك الالزمة إلثبات االمتثال للشروط الكفيلة باسترجاع 

 و"ك". IIIو Iالتكاليف، والمنصوص عليها في الملحقات 

 

هذه التكاليف ال يمكن أن تشمل التكاليف غير المؤهلة على النحو 

أو التكاليف المصرح بها تحت  9.14المشار إليه في الفصل 

 نوان أو بند آخر من بنود ميزانية العقد.ع

 

ال يمكن تعديل قيمة المبالغ الجملية أو جداول تكاليف الوحدات أو 

من  IIIالتمويالت بمعدل ثابت المنصوص عليها في الملحق 

جانب واحد، وال يمكن إعادة النظر فيها خالل العمليات الرقابية 

 الالحقة.

المبسطة على غير  التكاليفال يُسمح باعتماد خيارات  6.14

أساس النتائج المحققة، ما لم تكن قد خضعت لتقييم مسبق وفقًا 

 للملحق ك.

"خيارات التكاليف يوجد نوعان من خيارات التكاليف المبسطة: 

المبسطة على أساس النواتج أو النتائج" و "خيارات التكاليف 

 المبسطة األخرى".

 

تغطي الفئة األولى التكاليف المتعلقة بالنواتج والنتائج واألنشطة 

والمخرجات في إطار مشروع معين )وأهمها تحديد مبلغ ثابت 

إلمكان لتنظيم مؤتمر أو إلنجاز نشاط معين(. يتم، في حدود ا

وعند الضرورة، حساب المبالغ الثابتة وتكاليف الوحدات على 

نحو يسمح بدفعها عند تحقيق نواتج/ نتائج ملموسة، علما وأنه ال 

يمكن استخدام المعدالت الثابتة بالنسبة لخيارات التكاليف 

المبسطة على أساس النواتج أو النتائج. ويمكن للمستفيد أن يقترح 

ن الخيارات )لم تعد القيمة القصوى المقدرة بـ اعتماد هذا النوع م

قابلة للتطبيق( في مرحلة تقديم العروض )نموذج طلب  60.000

الطلب الكامل(، ويبقى اعتمادها رهن قرار موظف  -المنحة 

 التفويض بالدفع المختص.

 

وتغطي الفئة الثانية خيارات التكاليف المبسطة األخرى المضمنة 

ة التحليلية المعتادة للمستفيد، في حال تم في الممارسات المحاسبي

قبولها من قبل السلطات الوطنية في إطار أنظمة التمويل المماثلة. 

في هذه الحالة، يجب على المستفيد من المنحة أن يثبت أن السلطة 

الوطنية قد قبلت بالممارسات المحاسبية التحليلية المعتادة، مع 

 ل.وصف السياق الذي حدث فيه هذا القبو

 

 الطوارئ مخصصات 5.1.3.19

 المبادئ التوجيهية نص الفصل

يمكن تخصيص اعتماد للطوارئ و/ أو التقلبات المحتملة  7.14

% من قيمة التكاليف 5في أسعار الصرف، بنسبة قصوى تبلغ 

المباشرة المؤهلة في ميزانية العمل، تحّسبا ألي تعديالت قد يكون 

من الضروري إجراؤها عقب تغير مفاجئ في الظروف على 

هذا االعتماد إال بإذن كتابي مسبق  إنفاقأرض الميدان. وال يمكن 

من اإلدارة المتعاقدة، بناء على طلب مرفق بالمبررات المناسبة 

 من المنسق.

يمكن تخصيص اعتماد للطوارئ و/ أو التقلبات المحتملة في 

% من قيمة التكاليف 5أسعار الصرف، بنسبة قصوى تبلغ 

اد المباشرة المؤهلة في ميزانية األعمال الخارجية لالتح

األوروبي، نظًرا للطبيعة الخاصة لهذه األعمال وعدم إمكانية 

 التنبؤ باألحداث الطارئة التي قد تحدث خاللها.
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وبالتالي، ينبغي االكتفاء بإدراج مخصصات الطوارئ في 

الميزانية الجملية األولية، وليس في الميزانية الخاصة بطلبات 

 التمويل المسبق.

 

ير قدر من المرونة في حالة حدوث يهدف هذا اإلجراء إلى توف

، علما وأنه ال يمكن رفع قيمة مساهمة اإلدارة غير متوقعةظروف 

المتعاقدة في العمل تحت أي ظرف من الظروف )ال القيمة 

 القصوى للمبلغ وال نسبة التمويل المشترك(.

 

مالحظة: تجدر اإلشارة إلى أن إنفاق مخصصات الطوارئ ال يتم 

من اإلدارة المتعاقدة، التي تقوم بتقييم الوضع  مسبق بإذن خطيإال 

 واتخاذ قرار على أساس كل حالة على حدة.

 

تم تعديل نموذج الميزانية على األساس المنطقي الذي يقضي بأنه 

في ظل الظروف العادية، ال يتم استخدام مخصصات الطوارئ، 

 للعمل. علما وأنها ال تأخذ بعين االعتبار التكاليف الجملية التقديرية

 

عند الموافقة على استخدام مخصصات الطوارئ، سيتم توزيع 

المبلغ المحدد وتخصيصه لبنود الميزانية ذات الصلة وفقًا 

لالحتياجات المحددة للعمل. وباعتبار أن القيمة الجملية للتكاليف 

المباشرة ستسجل ارتفاعا، فإن التكاليف غير المباشرة سترتفع هي 

ال بد من مراعاة هذا العنصر عند استخدام األخرى وفقًا لذلك. 

غير قابلة  مخصصات الطوارئ، ألن القيمة القصوى للمنحة

من  3الفصل  ، وفقا ألحكامللتعديل تحت أي ظرف من الظروف

 .الشروط الخاصة

  

 تقلبات سعر الصرف

 

تشكل هذه الحالة أحد األسباب التي يمكن أن تبرر استخدام 

يتحمل المستفيدون مسؤوليتها التي ال  مخصصات الطوارئ

والتي سبق أن اتخذوا جميع التدابير الممكنة لتخفيف مخاطرها 

 وفقا للممارسات الجيدة الشائعة في القطاع.

 

متوقعة": يشير هذا ال"غير  ال يوجد تعريف دقيق للظروف

المصطلح إلى أي تغيير قد يطرأ على األوضاع بشكل مفاجئ 

لتنبؤ به على اإلطالق، كصدور و جذري بحيث أنّه ال يمكن اأ

قرار من السلطات العامة بشكل غير متوقع يقضي بتخفيض 

العملة على نحو مفاجئ أو حدوث حاالت نادرة من التضخم 

 المفرط، إلخ.

 

بالنسبة إلى أسعار الصرف، يمكن أن يشكل تاريخ تقلبات 

العملة أّول مؤّشر أساسي. يشّكل األداء االقتصادي أيضا 

يؤخذ بعين االعتبار عند إعداد الميزانية وتقدير عنصرا 

التقلبات المحتملة للعملة. ينبغي مراعاة كل هذه العناصر في 

، عملمرحلة طرح االقتراح. عالوة على ذلك، أثناء تنفيذ ال

يجب إدارة عملية تحويل األموال إلى العمالت المحلية )أو إلى 

 المالية السليمة.عملة غير عملة العقد( وفقا لمبادئ اإلدارة 
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لن يتم قبول أي وضع ناتج عن سوء اإلدارة من جانب 

 .مخصصات الطوارئالمستفيدين كسبب لتبرير استخدام 

 

يجب التمييز بين تقلّب أسعار الصرف )الذي يكون تأثيره 

مشابها لتأثير التضخم( وبين الفارق الناتج عن سعر الصرف 

لحسابات( باعتبار )الخسائر أو المكاسب، كما هو محدد في ا

. يؤدّي 9.14أّن هذه األخيرة ال تندرج ضمن أحكام الفصل 

الذي  عملتقلب سعر الصرف إلى ارتفاع تكلفة أنشطة ال

 سينعكس على بنود مختلفة من الميزانية.

 

باإلضافة إلى ذلك، في حالة حدوث تقلبات استثنائية في سعر 

إعادة قد يتطلب  عملعلى أن ال 9.15الصرف، ينص الفصل 

بسبب  عملهيكلة للحدّ من تأثير هذه التقلبات وإذا تعذر تنفيذ ال

 نقص األموال، يمكن فسخ العقد.

 

عندما تنظر االدارة المتعاقدة في إمكانية إعادة هيكلة العمل أو 

إنهاء العقد، يجب عليها إجراء تقييم لكل حالة على حدة مع 

عقد من جهة، مراعاة االحتماالت المختلفة المتاحة بموجب ال

وأخذ بعض الجوانب بعين االعتبار مثل اإلدارة المالية السليمة 

ومصلحة العمل والمستفيدين النهائيين وقدرة المستفيد من 

المنحة على جمع تمويل إضافي وغير ذلك من جهة أخرى. إذا 

ه ، فإن هذمخصصات الطوارئكان القرار يقضي باستخدام 

رف" في حد ذاته وإنّما "فارق سعر الص تموللن المخصصات 

التكاليف المستحقة التي ارتفعت بالمقارنة مع التقديرات األولية 

)بسبب تغير سعر الصرف(. وبالتالي، سيتم إسناد التمويل 

 لتغطية التكاليف المؤّهلة في الجزئيّة المعنيّة بالميزانية.

 

عموما، يجب على المستفيدين تقديم طلبات الستخدام 

مقدما، أو أن يتم تشجيعهم بشدة على  مخصصات الطوارئ

غير  هذه المخصصاتالقيام بذلك لتجنب اعتبار استخدام 

 مستحّقٍ من قبل االدارة المتعاقدة.

 

ومع ذلك، ال سيما في الحاالت التي تؤدي فيها األحداث 

المفاجئة وغير المتوقعة إلى زيادة التكاليف، قد ال يتمكن 

عمال سبقا، أّما إذا أنجزوا المستفيدون من تقديم طلب رسمي م

 وتكبدوا تكاليف إضافية، تكون هذه التّكاليف محمولة عليهم. ّما

 

عالوة على ذلك، عندما يتكبد المستفيدون تكاليف إضافية، فإن 

مخصصات ذلك ال يعني بالضرورة أنّه بإمكانهم "استخدام" 

، بمعنى أنّه مخصصات الطوارئ. ال يمكن "إنفاق" الطوارئ

ذات الصلة أن تُستخدم لتغطية التكاليف  لالعتمادات ال يمكن

 اإلضافيّة إال بعد اصدار الجهة المتعاقدة تفويضا في الغرض.

 

 

 الّتكاليف غير المباشرة 6.1.3.19
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 المبادئ التوجيهيّة نص الفصل

هي تكاليف مستحقة ال  عملالتكاليف غير المباشرة لل 8.14

 عملاليمكن وصفها بأنها تكاليف محددة مرتبطة مباشرة بتنفيذ 

ميزانيته، وفقا لشروط  منمباشرة  اقتطاعهاوال يمكن 

، ولكنها تقع 1.14االستحقاق المنصوص عليها في الفصل 

التكاليف المباشرة بخصوص على عاتق المستفيد )المستفيدين( 

مصاريف المؤهلة لإلجراء. ال يمكن أن تشمل هذه التكاليف 

مصاريف أو  9.14مؤهلة كما هو مشار إليه في الفصل غير 

 ضمن بند آخر من بنود الميزانية في العقد. مسبقامعلنة 

 

، يمكن العملربح في إطار  علىطالما ال ينطوي ذلك  

اإلجمالي للتكاليف نسبة مئوية ثابتة من المبلغ  تخصيص

المباشرة المؤهلة لإلجراء لتغطية التكاليف غير المباشرة 

من  3على أال تتجاوز النسبة المحددة في الفصل  لإلجراء

مؤهلة في  غيرالتكاليف غير المباشرة إّن . الشروط الخاصة

إطار المنحة الممنوحة للمستفيد الذي سبق له أن حصل خالل 

ممولة من ميزانية االتحاد  تسييرالفترة المعنية على منحة 

 األوروبي.

 التسيير.في حالة منحة  7.14ال ينطبق الفصل 

 التكاليف المؤهلة المباشرة وغير المباشرة 

 

، يتم التمييز بين التكاليف عملالخاّصة بالمنح الفي إطار 

 المؤهلة المباشرة وغير المباشرة:

 

 عملالالمباشرة خاصة بالتكاليف المباشرة المؤهلة: التكاليف  -

المباشر.  لالقتطاعرضة وترتبط مباشرة بتنفيذه، فتكون بذلك ع

هذه التكاليف قابلة للتحديد والتحقق، ويمكن إثباتها من خالل 

تقديم مستندات داعمة ملموسة. ويتعلق األمر باإلنفاق المرتبط 

الذي ينشأ حصريا عنه. يتم تحديد  عملالارتباطا وثيقا بتنفيذ 

، ويجب احترام قائمة 1.14ة التكاليف المباشرة في الفصل أهلي

جميع بالنسبة إلى على الدّوام المعايير الواردة بهذا الفصل 

 التكاليف.

 

التكاليف غير المباشرة المؤهلة: ال يمكن تحديدها على أنها  -

. ال يمكن إدراج عملالمرتبطة مباشرة بتنفيذ  خاّصةتكاليف 

المؤهلة الواردة في بنود أخرى من الميزانية التكاليف المباشرة 

ضمن التكاليف غير المباشرة. وهي تمثل بشكل أساسي جزءا 

صغيرا من النفقات العامة للمستفيد. تغطي النفقات العامة 

التكاليف الهيكلية وتكاليف الدعم ذات الطبيعة اإلدارية والفنية 

التي ال يد بين األنشطة المختلفة للمستف واللوجستية المشتركة

الذي تم إسناد العقد من أجله،  عملاليمكن تحميلها بالكامل على 

 من أنشطة المستفيد. ال يمثل سوى جزء عملالنظرا ألن هذا 

 

مثال: التكاليف المرتبطة بالبنية التحتية للمستفيد والتسيير العام 

على مستوى المقّر الرئيسي والتكاليف المرتبطة بشكل خاص 

ري والمالي والتدريب واالستشارات القانونية بالتصرف اإلدا

والتوثيق وتكنولوجيا المعلومات وصيانة المباني والمياه والغاز 

والكهرباء والتأمين واللوازم المكتبية واالتصاالت والموارد 

البشرية وتكاليف المحاسبة واإلهالك وفواتير الهاتف وتكاليف 

 السفر والخدمات األخرى، إلخ.

واألنشطة  بالتسييريف غير المباشرة المؤهلة ترتبط التكال

وهي مع  عملالالعامة للمستفيد: ال يمكن تحميلها بالكامل على 

 .ولو جزئيا اشئة عنهذلك ن

 

النفقات بمعدل ثابت أو بناء على يمكن تمويل هذه التكاليف 

ال وكال الخيارين حصريان . وتجدر اإلشارة إلى أن الفعلية

يمكن تحت أي ظرف من الظروف سداد نفس التكاليف غير 

التكاليف الفعلية والمعدل الثابت في اآلن  بناء علىالمباشرة 

 مرتين. ذاتها تمويل التكاليفا لنفسه، تجنب

 

كان من الصعب تبرير كل من هذه التكاليف بشكل  ولئن

منفصل، يهدف التمويل المعدل للتكاليف غير المباشرة إلى 

ط المهمة اإلدارية للمستفيدين من خالل تسهيل اإلدارة تبسي

وصى باستخدام وإعداد التقارير عن هذا النوع من التكاليف. يُ 

التمويل بسعر ثابت باعتبار أّن إثبات هذه التكاليف غير 
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 ويكفي أن يتم االتفاق عليها في العقد. ضروري

 

يمكن لمقدمي الطلبات )ما لم يتم التنصيص  وبناء على ذلك،

أن عند اقتراح الميزانية على خالف ذلك في طلب العروض( 

يقرروا اعتبار جزء من هذه التكاليف غير المباشرة كتكاليف 

مباشرة أو اختيار السداد بمعدل ثابت. في الحالة األخيرة، يتم 

من الشروط  3٪( في الفصل 7تحديد نسبة )أقل أو تساوي 

تبرير النسبة المئوية  العارضينالخاصة. قد يُطلب من 

 المطلوبة قبل توقيع العقد.

يورو +  000 100مثال: إجمالي التكاليف المباشرة المؤهلة: 

يورو بعنوان التكاليف غير المباشرة = إجمالي  ٪7000 = 7

٪ هي 7يورو. وتجدر اإلشارة إلى أن  107000التكاليف 

بعبارة أخرى، إذا كانت هذه النسبة والنسبة المئوية القصوى. 

 المئوية غير مبررة، ينبغي تحديد نسبة أقل.

 

ئب غير المؤهلة )والمقبولة( ضمن قاعدة ال تحتسب الضرا

ذلك أيضا على ينسحب التكاليف غير المباشرة و احتساب

 (.12المساهمات العينية )السطر 

 

يمكن أن تكاليف غير المباشرة الذي يعتمد المبلغ النهائي لل

على المبلغ اإلجمالي للتكاليف المباشرة  ،كون موضوع سدادي

االدارة من قبل  التقرير المالي النهائي والمعتمدالمبينة في 

)لذلك ال يمكن أن تشمل التكاليف المباشرة  المتعاقدة

 (.ةغير المستخدم مخصصات الطوارئ

 

وهيكل تنظيم التكاليف الذي  عملالاعتمادا على خاصيات 

تمده المستفيد، يمكن اعتبار بعض التكاليف مباشرة وغير يع

)تكاليف اإلهالك والمواد االستهالكية  اآلن ذاتهمباشرة في 

جميع والموظفين العاملين في المقر، وما إلى ذلك(، ولكن في 

كتكلفة مباشرة وتكلفة غير تكلفة ما ، ال يمكن احتساب األحوال

 .اآلن ذاتهمباشرة في 

 

التمييز بين التكاليف المباشرة وغير المباشرة أيضا على يعتمد 

قدرة النظام المحاسبي للمستفيدين على تحميل التكاليف على 

 األنشطة المختلفة زمن توظيفها.

 

 ما عملمثال: إذا تم تحميل تكاليف الطباعة والتصوير على 

، وفي المقابلفهي تُعدُّ تكاليف مباشرة.  زمن تكبد هذه التكاليف

إذا كانت هذه التكاليف تُنسب بأثر رجعي على نحو تقريبي أو 

إلى عامل تكلفة إرشادي )على سبيل المثال، عدد ساعات العمل 

 تكاليف غير مباشرة. تعتبر في السنة(، فهي عمللكل 

 

منحة يتلقى أيضا  عملالمالحظة: إذا كان المستفيد من منحة 

مكنه المطالبة بسداد ممولة من االتحاد األوروبي، فال ي تسيير

التكاليف غير المباشرة على حصته من التكاليف المتكبدة. 

التكاليف التي يتكبّدها  علىالشرط حصريّا ينطبق هذا 

. ال يزال منحة التسييرالمستفيدون أو الكيانات المستفيدة من 
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المطالبة بسداد التكاليف  بإمكان المستفيدين والكيانات األخرى

 التكاليف المتكبدة بموجب نفس العقد. غير المباشرة على

 

 تقاسم التكاليف

 

عندما يوزع المستفيد بعض التكاليف المخصصة إلجراءات 

مختلفة وفقا لنظام تقاسم التكاليف، قد تكون التكاليف المعنية 

 .14على معنى للفصل  عملالأن تكون مرتبطة ب شريطةمؤهلة 

اعتبار أجرة فيما يتعلق بتوزيع أدوار الموظفين، يمكن 

من  بموجب عقد العمل، موظفين المكلفين على وجه التحديدال

، بمثابة ماتكريس جزء ثابت من وقت عملهم لمشروع خالل 

تكلفة مباشرة مشتركة متكبدة بالفعل. قد يتم قبول قسم التكاليف 

جداول العمل الزمنية اليومية أو  بناء علىالمخصصة 

 مباشرة يتم تكبدها بالفعل. مشتركةاألسبوعية على أنها تكلفة 

وفي المقابل، فإن التخصيص المستند إلى كشوف الحضور أو 

التقدير السنوي ال يعد واقعيا أو قابال لإلثبات وال يمكن اعتباره 

 تكلفة تم تكبدها بالفعل.بمثابة 

 

استخدام عدد كبير من الموظفين إلدارة  عملالقد يتطلب تنفيذ 

إيجاد شاء مكتب في موقع آخر، ويمكن ية أو إلنالعمليات الميدان

 مبررات لسداد مثل هذه التكاليف.

 

مشاريع بالتوازي، جملة من اللتنفيذ  ّماعند استخدام مكتب 

يمكن اإلعالن عن تكاليف المكتب المشتركة )مثل تكلفة 

الموظفين العاملين في مشاريع مختلفة واإليجار وتكاليف 

 النحو التالي:الكهرباء واألمن وما إلى ذلك( على 

ما  عملالتكاليف التي تُنسب مباشرة إلى يمكن التصريح بأ( 

)على سبيل المثال، الموظفون المحليون الذين يعملون بدوام 

جزئي في مشروع معين ويدلون بجداول زمنية للعمل أو 

تكاليف تم تكبدها فعليا  بمثابةكشوفات تكاليف مكتب مشترك( 

تقاسم تكاليف  بناء علىأو  ابشأنهبخيار مبسط  اإلدالءدون 

 المكتب؛

 

 ٪(.7ب( في إطار التكاليف غير المباشرة )

 

 

 المساهمات العينية 7.1.3.19

 المبادئ التوجيهيّة نص الفصل

التي يجب إلى المساهمات العينية المحتملة بالنسبة  9.14

تعدادها بشكل منفصل في الملحق الثالث، فهي ال تحتسب 

ال يمكن اعتبار  تشكل تكاليف مؤهلة.ات فعلية وال كنفق

ما لم  المستفيدين بين تمويل مشترك بمثابةالمساهمات العينية 

 .تنص الشروط الخاصة على خالف ذلك

 

كتمويل مشترك، على المستفيد  إذا تم قبول المساهمات العينية

ن( ضمان االمتثال لقواعد النظام الوطني للضرائب )المستفيدي

المساهمات العينية هي موارد غير مالية )سلع أو معدات أو 

بواسطة  الكيانات المنخرطةخدمات( تقدم مجانا للمستفيدين أو 

نفقات من جانب  ةأي. ال تنشأ عن المساهمات العينية طرف ثالث

وال يتم احتسابها كتكاليف في  عملالالمستفيدين أثناء تنفيذ 

. وبالتالي، ال تظهر عملالهم إلعداد التقارير المتعلقة بحسابات

 على أنها تكاليف مؤهلة عملالالمساهمات العينية في ميزانية 

 إال في حالة األشغال التي يقوم بتنفيذها المتطوعون.
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 والضمان االجتماعي.

على الرغم من األحكام المذكورة أعاله، إذا كان موضوع 

 يجب تقديم هذه المساهمات.يتضمن مساهمات عينية،  عملال

 

 دوية أو سيارة للعمل من قبل متبرع آخر.مثال: تبرع بأ

 

ومع ذلك، يمكن اعتبار المساهمات العينية تمويال مشتركا إذا 

الموجهة للمنظمات  كالمنح الصغرىكان ضروريا أو مناسبا )

قدرة  ةالتي ليس لديها أيملة على مستوى الجماعات المحلية العا

 على توفير مساهمات مالية(.

 

المساهمات العينية تمويال مشتركا إال إذا ال يمكن اعتبار 

سمحت المبادئ التوجيهية لطلب العروض المعني بهذا النوع 

من المساهمات وتم ذكر هذه المساهمات صراحة في الشروط 

 الخاصة.

 

في هذه الحالة، يجب أن ينص طلب تقديم العروض على "نظام 

لمقدم للتكاليف المقبولة" من أجل مراعاة التمويل المشترك ا

عينيا أو تكييف النسبة المئوية للتمويل المشترك للتكاليف 

في حالة األشغال التي ينفذها  عداالمؤهلة وفقا لذلك، 

 تكاليف مؤهلة. المتطوعون والتي تُعدُّ 

القيمة المالية لهذه المساهمات وما إذا تم  احتسابيصعب أحيانا 

 تقديمها بالفعل.

 

اإلجمالي للمساهمات العينية  يتم تقدير سعر الوحدة أو المبلغ

ومصدر التمويل الُمقرر(،  12وفقا لمقترحات الميزانية )البند 

 وبمجرد الموافقة عليه، ال يمكن أن يخضع لتعديالت الحقة.

 

في حالة وجود أعداد متفاوتة من الوحدات، يجب تحديد معدل 

الوحدة الثابتة وكذلك العدد التقديري للوحدات في ورقة تبرير 

 يزانية.الم

 

مثال: من الممكن الحصول على أرقام تقريبية عن طريق 

مدة العمل التطوعي وتطبيق القيمة المحددة للبلد  احتساب

 المعني.

 

قيمة  احتسابمثال: في حالة استخدام المباني مجانا، يمكن 

 اإليجار تقريبيا على األسعار السائدة في السوق.

 

، وإذا عملومقبولة لل عندما تكون المساهمات العينية ضرورية

توزيعها كان المستفيدون يتحملون التكاليف الفعلية المرتبطة ب

فقد تكون التكاليف المعنية  أو إدارتها أو استخدامها أو قبولها

هلية المنصوص عليها في مؤهلة )بشرط احترام معايير األ

يمكن بعد ذلك إدراج هذه التكاليف في ميزانية (، و14الفصل 

 .عملال

 

ل: تكاليف البنزين والصيانة لسيارة تشكل مساهمة عينية مثا

 الستخدامها في إطار عمل ما.

 

 األشغال التي يتوّلى تنفيذها المتطّوعون 8.1.3.19
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 المبادئ التوجيهيّة نص الفصل

يمكن تصنيف قيمة العمل الذي يقوم به المتطوعون  10.14

 وتعتبر تمويال مشتركا من قبل المستفيدين. عملكتكلفة مؤهلة لل

 

عندما تتضمن التكاليف المؤهلة المقدرة التكاليف المتعلقة 

بالعمل الذي يقوم به المتطوعون، ال تتجاوز مساهمة االتحاد 

األوروبي قيمة التكاليف المؤهلة المقدرة بخالف التكاليف 

 المتعلقة بالعمل التطوعي.

 

يصّرح المستفيدون بتكاليف الموظفين المتعلقة بالعمل الذي 

رح بها وفقا تكاليف الوحدة المص بناء علىيقوم به المتطوعون 

 .وما يليه 4.14للفصل 

 

يمكن أن تصل قيمة العمل الذي يقوم به المتطوعون إلى نسبة 

 ٪ من التمويل المشترك.50

 

ؤديها حين يسمح طلب العروض باعتبار األشغال التي ي

المتطوعون كتمويل مشترك مقبول، يجب اعتبار هذا التمويل 

المشترك بمثابة تكاليف مؤهلة خاصة بالموظفين، وفقا 

من الالئحة المالية، ويجب أن  190و 186و 181 للفصول

 يأخذ شكل تكاليف الوحدة.

 

تكاليف سعر الوحدة ويشار إليها في  االدارة المتعاقدةتحدد 

 طلب العروض.

 

طرف عمل يقدمه  هي بمثابةأن صيغة العمل التطوعي بما 

يساعد يد أجرا مقابله، فإن هذا القيد المستف يدفعدون أن  ثالث

أي تعويض عن التكاليف التي لم يتكبدها المستفيد.  على تفادي

قيمة العمل الذي يقوم به  تصلباإلضافة إلى ذلك، قد 

هذا مع  ويتوافق٪ من التمويل المشترك، 50المتطوعون إلى 

 .األوروبي الجزء غير الممول من مساهمة االتحاد

 

يجب تقديم هذا النوع من التكلفة بشكل منفصل عن التكاليف 

األخرى المؤهلة في الميزانية المقدرة. يجب دائما استبعاد قيمة 

 التكاليف غير المباشرة. حسابالعمل التطوعي من 

 

كاليف الوحدة ال لن يكون لهذا تأثير سلبي على المستفيد ألن ت

تسدد التكاليف المتكبدة. يمكن طلب تعويض عن التكاليف 

ما المؤهلة التي يتكبدها المستفيد في عالقة بالعمل التطوعي، ب

 بشكل منفصل كتكاليف مؤهلة. في ذلك تكاليف السفر واإلقامة

 التكاليف غير المؤّهلة 9.1.3.19

 المبادئ التوجيهيّة نص الفصل

 ال تعتبر التكاليف التالية مؤهلة: 11.14

 

 ؛الديون وعبئ الدين )الفوائد(أ(    

 

ب( مخصصات الخسائر، االلتزامات أو الديون المستقبلية 

 ؛ المحتملة

 

التي يتم وح بها المستفيد )المستفيدون( ج( التكاليف التي يصرّ 

والتي تُسند أو برنامج عمل آخر  آخر عمل ل بها في إطارالتكفّ 

منحة من االتحاد األوروبي )بما في ذلك تمويل الصندوق  إليها

 األوروبي للتنمية(؛

 

ضرورية للتنفيذ  إذا كانت اقتناء األراضي أو العقارات إالد( 

وط المحددة في قسم الشروط مع الشر ومتوافقة عملالمباشر لل

األحوال، يجب نقل ملكيتها وفقا للفصل  جميعفي الخاصة، و

 ؛عملالعند نهاية  على أقصى تقدير 5.7

 

 هـ( الخسائر الناتجة عن سعر الصرف؛   

 

مؤهلة حتى لو استوفت  تعتبريحدد هذا الفصل التكاليف التي ال 

 المعايير المذكورة أعاله.

 

 تكاليف مؤهلة هـ( الخسائر الناجمة عن سعر الصرف ال تُعدّ 

خسائر الصرف ليست تكاليف كما أن ولن يتم تعويضها، 

إن مكاسب الصرف ال تعتبر دخال للمشروع مؤهلة، وبالتالي ف

ي التصفية النهائية )وال تخضع لاللتزام خصمها ف يقعولن 

الخسائر الناشئة  غ(. ينطبق هذا أيضا على المكاسب أوباإلبال

الناشئة عن  والخسائرعن تحويل العمالت في مرحلة التقرير 

التحويل بين عملة المحاسبة والعمالت األخرى المستخدمة في 

 (.9.15)انظر الفصل  عملال

 

واتب موظفي اإلدارات الوطنية ح( ال يمكن اعتبار تكاليف ر

بتكلفة األنشطة التي لن تقوم  إذا تعلّقتتكاليف مؤهلة إال  بمثابة

. ومع ذلك، فإن العملبها السلطة العامة المعنية إذا لم يتم تنفيذ 

لألنشطة  الموافقةتمويل االتحاد األوروبي لتكاليف الرواتب 

أمر غير  عملالالتي قامت بها اإلدارة العامة بالفعل قبل بدء 

ممكن. وبالفعل، سيحقق هذا التمويل ربحا للمستفيد نظرا ألن 

ويلها من ميزانية الدولة العضو أو هذه التكاليف سبق وأن تم تم
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على  يتم التنصيصطرف ثالث، ما لم لو( القروض المسندة 

 خالف ذلك في الشروط الخاصة؛

 

 ز( المساهمات العينية؛   

 

ما لم يتم ح( تكاليف رواتب موظفي اإلدارات الوطنية، 

خالف ذلك في الشروط الخاصة، ويكون ذلك  التنصيص على

تنفذها السلطة  توافق مع تكلفة األنشطة التي الالذي ي قدربال

 ؛عملالالقيام بتم إال إذا العامة المعنية 

 

 ط( المكافآت المدرجة في تكاليف الموظفين؛   

 

السلبية التي تتقاضاها البنوك أو المؤسسات المالية  الفوائدي( 

 األخرى.

 

البلد الشريك )أو السلطات الجهوية أو المحلية( في إطار 

 أنشطتها العادية.

 

الوطنية  اتال يمكن اعتبار تكاليف رواتب موظفي اإلدار

ال يتم تقديمها مجانا من قبل طرف  باعتبار أنّهمساهمة عينية 

 (.8.14لمستفيد )انظر المالحظات حول الفصل إلى ا ثالث

 

ط( لتجنب الغموض، تُفهم المكافأة على أنها مبلغ يُدفع مقابل 

الممول من االتحاد  عملالفي  ينموظفعضو من المشاركة 

األشكال بالنتائج التي حصل األوروبي أو يرتبط بأي شكل من 

نفسه،  عملاللنتائج الناشئة عن أو ا عملالعليها الشخص في 

ليست تكلفة مؤهلة. ومع ذلك، هناك مدفوعات فهي بالتالي 

نفس التسمية ولكن من الممكن اعتبارها  ضمنيمكن إدراجها 

مؤهل )أي العناصر المتغيرة بمثابة وجزءا من الراتب العادي 

ظر عن أن يتم صرف هذه المدفوعات بغض النّ للراتب(. يجب 

، الممول من االتحاد األوروبي عملالف في مشاركة الموظّ 

مهما  سياسة المرتبات العامة للمستفيد أن تندرج ضمنوينبغي 

 كان مصدر التمويل.

 

ي( الفائدة السلبية غير مؤهلة ما لم يتم وضع استراتيجية 

اإلدارة العامة للشراكات عقود  عموما، ال تشملمناسبة.  وقائيّة

 .التوقياستراتيجيات  الدولية

 

 المنخرطةالكيانات 

 يتعلق بالكيانات بندالشروط الخاصة على  تشتملعندما  12.14

كاليف التي يتحملها ، يمكن أن تكون التّ ألحد المستفيدين التابعة

هذا الكيان مؤهلة بشرط أن تستوفي نفس الشروط المنصوص 

 انطباقوأن يضمن المستفيد  16و 14 الفصلين عليها في

 على هذا الكيان. 16و 10و 8و 6و 5و 4و 3الفصول 

يمكن إال للمسؤول الذي قدّم الّطلب والمتقدمون المشاركون  ال

 همكياناتأما  في العقد. وأطرافا معه أن يكونوا مستفيدين

 أوجهات مستفيدة من المنحة  يمكن أن تكونال ف المنخرطة

هذه الكيانات في تصميم تشارك أطرافا في العقد. ومع ذلك، 

ويمكن أن تكون التكاليف المتكبدة )بما في ذلك وتنفيذه  عملال

ثالث(  لطرفعقود التنفيذ والدعم المالي المتعلّقة ب المصاريف

على  المنسحبةجميع القواعد ل إذا امتثلت هذه الكيانات مؤهلة

أن تستوفي الكيانات نفس المستفيدين بموجب العقد. يجب 

المنسق والمستفيدين  التي تنسحب علىمعايير األهلية 

 المشتركين.

 

، راجع المنخرطةلمزيد المعلومات حول تعريف الكيانات 

 من الدليل العملي. 2.1.6القسم 

 "ذات الصلة"المنظمات 

شبكة من الكيانات العاملة  على مل المنظمات ذات الصلةتتش

كما هو الحال ، ما كنفيدرالية أو ائتالفداخل فيدرالية أو 

التي  غير الحكوميةالدولية من المنظمات  مجموعة بالنسبة إلى

أنظمة وهيكل وخبرات مشتركة باإلضافة إلى  تحتوي على

 كاتب المحلية / المكاتب الوطنية(،ي متكامل )المتسييرحضور 

أو  WWFأو  PLAN Internationalعلى ذلك وكمثال 

CARE. 

 إجراء تقييم حالة بحالة للتحقق من وجود صلة بيننبغي ي

كيانات تمّكنهم من تقديم طلب بصفتهم ة أعضاء الشبكة المعنيّ 
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لبعض المنظمات ذات  . إذا كانت المكاتب المحليةمنخرطة

الصلة تفتقر إلى الشخصية القانونية )مما يعني أن المكتب 

أو  منخرطاالمحلي ال يمكنه المشاركة في نشاط ما بصفته 

 24منظمة أطباء بال حدود ) من قبيلمستفيدا(، تمتلك منظمات 

جمعية أعضاء في منظمة أطباء بال حدود الدولية( هيكال يسمح 

 .منخرطةألعضائها بالمشاركة في كيانات 

 

 المدفوعات وفوائد التّأخير – 15الفصل  2.3.19

 طرق الدّفع 1.2.3.19

 المبادئ التوجيهيّة نص الفصل

دفع المنحة للمنسق باستخدام  اإلدارة المتعاقدةيتعين على  1.15

من الشروط  4وفقا للفصل  حد إجراءات الدفع المذكورة أدناهأ

 الخاصة.

 

شهرا أو  12ت التي ال تتجاوز فترة تنفيذها عمالال: 1الخيار 

 .يورو 000 100التي تقل قيمة منحتها أو تساوي 

 

٪ من الحد األقصى للمبلغ 80نسبة ب( تمويل أصلي أولي 1)

( من الشروط الخاصة )باستثناء 2) 3المذكور في الفصل 

 (؛مخصصات الطوارئ

 

 ( رصيد مبلغ المنحة النهائي.2)

 

شهرا والتي  12ت التي تتجاوز فترة تنفيذها عمالال: 2الخيار 

 .يورو 000 100تزيد قيمة منحتها عن 

 

٪ من 100ق تمثل أ( دفعة أولية للتمويل األصلي المسب

للفترة  االدارة المتعاقدةحصة الميزانية المقدرة التي تمولها 

(. مخصصات الطوارئالمرجعية األولى )باستثناء ميزانية 

 االدارة المتعاقدةيُحتسب الجزء من الميزانية الذي تموله 

 3من الفصل  2بتطبيق النسبة المئوية المحددة في الفقرة 

 من الشروط الخاصة؛

 

حصة ٪ من 100بنسبة لتمويل المسبق جديدة ل مدفوعاتب( 

لفترة  الموافقة االدارة المتعاقدةالميزانية التقديرية الممولة من 

غير  مخصصات الطوارئالتقرير التالية )باستثناء 

 (:ةالمرّخص

 

ما لم يتم  ة شهرااثني عشر علىفترة التقرير  تمتدّ  -

خالف ذلك في الشروط الخاصة، أّما إذا  التنصيص على

مساوية أو أقل من  عملال إلنهاءالفترة المتبقية كانت 

إلى كامل هذه لتقرير افترة تمتدّ ثمانية عشر شهرا، 

 ؛المدّة

 

يدلي المشمولة بالتقرير،  عن الفترةيوما  60بعد مرور  -

والمبلغ  عملاليعتمد تواتر مدفوعات التمويل المسبق على مدة 

المعني  عملالالخيار المطبق على  ويتم تحديداإلجمالي للمنحة. 

 من الشروط الخاصة للعقد. 4في الفصل 

 

 االعتبار عند الدفع ألن بعين مخصصات الطوارئؤخذ تال 

 إلى حينعلى األقل أو ، إال عند الضرورةصرفها ال يتم 

في الميزانية في  اال ينبغي إدراجه . لذا،اصرفهالموافقة على 

، يتم اإلبالغ اطلبات التمويل المسبق. وبمجرد الموافقة عليه

( وتعتبر مماثلة 6إلى  1في بنود الميزانية المقابلة )البنود  اعنه

 .يف األخرى المقررة في الميزانيةللتكال

 

 2الخيار 

 

 تساهمشهرا والتي  12مدتها اوز ت التي تتجعمالإلى ال بالنسبة

يتم يورو،  000 100 تتجاوزبقيمة  فيها االدارة المتعاقدة

شهرا  12تقرير )من ال تجزئة التمويل المسبق على عدة فترات

خالف ذلك في الشروط  ما لم يتم التنصيص علىبشكل مبدئي، 

 الخاصة(.

، مع توقيع العقد بالتزامن المسبق األولي التمويليتم تحضير 

تقديم الضمان  بمجرد توقيع العقد من قبل الطرفين )وبعد ويُسدّد

٪ من مساهمة االتحاد 100تغطي هذه الدفعة المالي، إن وجد(. 

نة الخاصة بالسميزانية وروبي في التكاليف المقررة في الاأل

دفع أول قسط للتمويل المسبق، ليس من إلى األولى. بالنسبة 

ع يحل محل هذا وقّ العقد المُ الضروري تلقي طلب الدفع ألن 

 الطلب.

 

٪ من إجمالي التكاليف 50مثال: يساهم االتحاد األوروبي بنسبة 

بقيمة المؤهلة لمشروع ما. تقدر ميزانية السنة األولى 

. يبلغ القسط مخصصات الطوارئيورو، بعد خصم  000 100

٪ من 100يورو، وهو ما يعادل  000 50األول المجدول 

 األوروبي المقررة.مساهمة االتحاد 

 

على فترات  يتم توزيع دفعات التمويل المسبق األخرى

مرجعية. ومع ذلك، يتم تقديمها كمبلغ واحد في الشروط 

الخاصة، نظرا ألن مدفوعات التمويل المسبق الفعلية تستند إلى 
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إذا تعذر عليه القيام بذلك،  أّما ،مرحليالمنسق بتقرير 

وتقديم  التّأخير بأسباب االدارة المتعاقدةإبالغ يه يجب عل

 ؛عملاللتقدم المحرز في تنفيذ حول املخص 

 

في نهاية فترة التقرير، إذا كانت الحصة من النفقات  -

دون  االدارة المتعاقدةالمتكبدة بالفعل والممولة من قبل 

٪ من أي 100٪ من مبلغ الدفعة السابقة )و70 نسبة

دفعة التمويل المسبق  يُطرُح منمدفوعات سابقة(، 

٪ من 70رق بين عتبة اللف الموافقالمبلغ  منالجديدة 

لتمويل المسبق وحصة النفقات التي تم تكبدها آخر دفعة ل

 ؛االدارة المتعاقدةبالفعل والتي تمولها 

 

يجوز للمنسق تقديم طلب لدفع قسط جديد من التمويل  -

تكون حصة  عندمامسبق قبل نهاية الفترة المرجعية ال

 االدارة المتعاقدةالنفقات التي تم تكبدها بالفعل من قبل 

٪ من 100٪ من المبلغ المدفوع مسبقا )و70 تزيد عن

بدأ سريان فترة التقرير ة دفعة سابقة(. في هذه الحالة، يأي

اء الفترة التي التالية مرة أخرى اعتبارا من تاريخ انته

 ؛يغطيها طلب الدفع

 

قيمتها  تتجاوزلمنح التي لنسبة إلى الك، باعالوة على ذ -

يورو، ال يمكن دفع قسط جديد من التمويل  000 000 5

المسبق إال إذا كانت حصة التكاليف المؤهلة المعتمدة 

 مجموععلى األقل  تساوي اإلدارة المتعاقدةالتي تمولها 

 األخيرة؛الدفعة الدفعات السابقة، باستثناء 

 

ال يتجاوز المبلغ التراكمي لمدفوعات التمويل المسبق  -

( من 2)، الفقرة 3بالفصل ٪ من المبلغ المذكور 90

غير  مخصصات الطوارئالشروط الخاصة، باستثناء 

 ؛باستخدامه المرّخص

 

 ( الرصيد المتبقي من مبلغ المنحة النهائي.3

 

 تعمالال: جميع 3الخيار 

 أ( المبلغ النهائي للمنحة.

 

 

التي يتم تقديمها  يزانية المحدثة للفترة التاليةتقديرات الم

التقديرية ونموذج المتابعة في الملحق باستخدام الميزانية 

 السادس )نماذج التقارير المالية(.

 

في الميزانية  االدارة المتعاقدةتتوافق النسبة المئوية لمساهمة 

على  ية للمساهمة في التكاليف المؤهلةالتقديرية مع النسبة المئو

( من الشروط الخاصة. 2) 3النحو المنصوص عليه في الفصل 

إلجراءات التي تستخدم إلى ا ة إلى أنه بالنسبةتجدر اإلشارو

"نظام التكاليف المقبولة"، تختلف النسبة المئوية لمساهمة 

ة" وإجمالي في إجمالي "التكاليف المقبول االدارة المتعاقدة

يتم إجراء التعديل الذي يضمن التمويل "التكاليف المؤهلة". 

 .17ا للفصل وفق ة النهائيةمع الدفع عملالالمشترك في نهاية 

 

 في إطارمثال: يبلغ الحد األقصى لمساهمة االتحاد األوروبي 

٪ من التكاليف المقبولة. يبلغ إجمالي 80عروض نسبة  طلب

يورو. تمثل   000 300سنوات  3الميزانية التقديرية على مدى 

تكاليف مقبولة ولكن غير  تعتبرالضرائب غير المباشرة التي 

يورو(، وبذلك  000 15٪ من إجمالي الميزانية )أي 5مؤهلة، 

يورو. يساهم االتحاد  000 285يبلغ إجمالي التكاليف المؤهلة 

يورو، وهو ما  000 240األوروبي في المشروع إلى حدود 

٪ 84,21٪ من إجمالي التكاليف المقبولة ولكن بنسبة 80يعادل 

ليف المؤهلة. على سبيل المثال، إذا كانت من إجمالي التكا

 000 112الميزانية التقديرية اإلجمالية للسنة الثانية تبلغ 

٪( من الضرائب غير 4يورو ) 4480يورو، بما في ذلك 

المباشرة التي ال تعتبر تكلفة مؤهلة، فإن االتحاد األوروبي 

 -يورو  112000٪ من التكاليف المؤهلة، أي 84,21يمول 

و. يور 90543٪ = 84.21× يورو  107520ورو = ي 4480

. عملالالتمويل المشترك في نهاية  لضمانتعديل يتم إجراء 

تقتصر مساهمة االتحاد األوروبي على أقل مبلغ يتم آنذاك، 

الحصول عليه من خالل تطبيق النسب المئوية على التوالي 

 النهائية.على التكاليف المقبولة وعلى إجمالي التكاليف المؤهلة 

 

يوما اعتبارا من نهاية فترة  60يُمنح المنسق فترة تمتدّ على 

)أدبي ومالي، يغطي فترة التقرير  مرحليالتقرير لتقديم تقرير 

 السابقة(.

 

أقل  كانت التكاليف المؤهلة المتكبدة في نهاية فترة التقرير إذا

٪ من األقساط السابقة(، 100رة )و٪ من الدفعة األخي70من 

. إذا قدم المنسق طلبا بالضرورة كامالالتمويل المسبق يُدفع لن 

٪ من دفعة 70للدفع، فسيتم خصمه بالمبلغ المقابل للفرق بين 

٪ من المدفوعات السابقة( 100التمويل المسبق األخيرة )و

 االدارة المتعاقدةالتي تتكفل وحصة التكاليف المؤهلة المتكبدة 

 بتمويلها.

 

تقديم ملخص للتقدم المحرز في تنفيذ  يمكن للمنسق أن يختار

٪ 70، وتقديم طلب دفع الحقا، عند الوصول إلى سقف عملال

)يجب أن يغطي التقرير األدبي والمالي الفترة المنقضية منذ 
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آخر طلب دفع(. تبدأ فترة التقرير التالية في السريان مرة أخرى 

 اعتبارا من تاريخ انتهاء الفترة التي يغطيها طلب الدفع.

 

مثال: تلقت إحدى المنظمات غير الحكومية دفعة أولى بقيمة 

يورو وقدمت أول تقرير مؤقت يشير إلى أن مبلغ  000 96

٪ من هذا المبلغ( قد تم إنفاقه. تبلغ 62.5يورو )أو  000 60

   الميزانية التقديرية للفترة التالية من السنة الثانية للمشروع

 يورو. 000 87

 200 76٪ = 70× يورو  000 96)٪ 70رق بين سقف االف

   ألف يورو( يساوي 60يورو( والمبلغ الذي تم إنفاقه فعليا )

يورو. وبالتالي، سيتم تخفيض دفعة القسط الثاني  200 7

 يورو. 800 97يورو وستصل إلى  200 7بمقدار 

 

يورو،  000 000 5لمنح التي تزيد قيمتها عن بالنسبة إلى ا

٪( من 70ية )باإلضافة إلى قاعدة يجب احترام الشروط اإلضاف

أجل إطالق دفعة تمويل مسبق جديدة: يجب أن تكون الحصة 

من المبلغ اإلجمالي للتكاليف المؤهلة المعتمدة والممولة من قبل 

أو تساوي المبلغ اإلجمالي لجميع  أكبر من االدارة المتعاقدة

ق الدفعات السابقة، باستثناء آخر دفعة. وبالتالي، من أجل إطال

دفعة تمويل مسبق جديدة، يجب أن تظهر جميع المدفوعات 

السابقة، باستثناء آخر دفعة، مبلغا معادال للنفقات المؤهلة التي 

. يمكن أن تظل الدفعة األخيرة االدارة المتعاقدةوافقت عليها 

ستخدم بالكامل لتغطية النفقات ا لم تمفتوحة )جزئيا، أي أنه

دأ، ال ينبغي أن تحدث هذه عليها(. من حيث المب المصادق

، يشكل هذا بعبارة أخرى٪. 70الحالة بسبب وجود قاعدة 

ال حالة حدوث حالة قصوى استثنائية شرطا احترازيا في 

 تأثير كبير على المدفوعات. ينطوي عنها

 

أقل  عملالبشكل عام، عندما يكون الوقت المتبقي حتى نهاية 

دفعة التمويل المسبق( شهرا، فإن الميزانية التقديرية )و 18من 

التالي هو التقرير يكون التقرير وستغطي الفترة المتبقية؛ 

 بأكمله. عملاليغطي النهائي الذي 

 

٪ من 90ال يتجاوز المبلغ التراكمي لمدفوعات التمويل المسبق 

( من الشروط الخاصة، 2) 3المبلغ المذكور في الفصل 

. وبالتالي، يجب ةالمرّخصغير  مخصصات الطوارئباستثناء 

وضع حد أقصى لمدفوعات التمويل المسبق وفقا لذلك مع 

 .عملالاقتراب نهاية 

 

 67200٪ = 70× يورو  96000٪ )70رق بين سقف االف

 7200 هو ألف يورو( 60ي تّم إنفاقه فعليا )يورو( والمبلغ الذ

 7200تخفيض دفعة القسط الثاني بمقدار  يورو. وبالتالي، سيتمّ 

 يورو. 79800 لتبلغيورو 

 

يورو،  000 000 5لمنح التي تزيد قيمتها عن إلى ابالنسبة 

٪( من 70يجب احترام الشروط اإلضافية )باإلضافة إلى قاعدة 

أجل إطالق دفعة تمويل مسبق جديدة: يجب أن تكون الحصة 



 دليل المستخدم -تنفيذ عقود المنح  19الباب 

 

72 
 (2021نوفمبر  - 0.13دليل وحدة الشراكات الدولية لإلجراءات المالية والتعاقدية )اإلصدار 

من المبلغ اإلجمالي للتكاليف المؤهلة المعتمدة والممولة من قبل 

أو تساوي المبلغ اإلجمالي لجميع  أكبر ةاالدارة المتعاقد

الدفعات السابقة، باستثناء آخر دفعة. وبالتالي، من أجل إطالق 

دفعة تمويل مسبق جديدة، يجب أن تظهر جميع المدفوعات 

السابقة، باستثناء آخر دفعة، مبلغا معادال للنفقات المؤهلة التي 

عة األخيرة . يمكن أن تظل الدفاالدارة المتعاقدةوافقت عليها 

ستخدم بالكامل لتغطية النفقات ا لم تمفتوحة )جزئيا، أي أنه

عليها(. من حيث المبدأ، ال ينبغي أن تحدث هذه  المصادق

٪. باختصار، يشكل هذا شرطا 70الحالة بسبب وجود قاعدة 

احترازيا في حالة حدوث حالة قصوى استثنائية ال يترتب عنها 

 تأثير كبير على المدفوعات.

 

أقل  عملالل عام، عندما يكون الوقت المتبقي حتى نهاية بشك

ل المسبق( شهرا، فإن الميزانية التقديرية )ودفعة التموي 18من 

سيكون التقرير التالي هو التقرير ستغطي الفترة المتبقية. 

 بأكمله. عملالالنهائي الذي سيغطي 

 

ال يجوز أن يتجاوز المبلغ التراكمي لمدفوعات التمويل المسبق 

( من الشروط 2) 3٪ من المبلغ المذكور في الفصل 90

. ةالمرّخصغير  مخصصات الطوارئالخاصة، باستثناء 

وبالتالي، يجب وضع حد أقصى لمدفوعات التمويل المسبق 

 .عملالوفقا لذلك مع اقتراب نهاية 

 

من مبلغ المنحة النهائي مستحقا إال  يالرصيد المتبقلن يصبح 

تتم الموافقة على التقرير النهائي  حينمابعد نهاية فترة التنفيذ، 

 4.15)انظر الفصل  االدارة المتعاقدةمع طلب الدفع من طرف 

لالطالع على مواعيد الدفع(. وتجدر اإلشارة إلى أنه إذا احتاج 

الرصيد المعلق المستفيد إلى اقتراض أموال، فإن الفائدة على 

غير مؤهلة للحصول على تمويل من االتحاد األوروبي )انظر 

، النقطة أ(؛ لذلك يجب أن يكون المستفيد قادرا 9.14الفصل 

 مسبقا أو سيتعين عليه تحمل التكاليف مقدما. اعلى تمويله

إذا كان إجمالي المصروفات المعتمدة النهائية أقل مما كان 

يكون إذا لم يتم استخدام االحتياطي،  مقررا في البداية أو

من  4الرصيد الواجب دفعه أقل من المبلغ المحدد في الفصل 

تقتصر  االدارة المتعاقدةأن مساهمة  باعتبارالشروط الخاصة، 

على النسبة المئوية للتكاليف المؤهلة أو المقبولة، كما هو مبين 

( 1) 7من الشروط الخاصة )انظر أيضا الفصل  3في الفصل 

 الشروط العامة(. من 1.17والفصل من الشروط الخاصة 

 

ال يمكن زيادة الحد األقصى لمساهمة االتحاد األوروبي 

والنسبة المئوية للتكاليف المؤهلة أو المقبولة التي تمولها 

 ، مما يعني أنه يجب توقيع عقد منحة جديد.االدارة المتعاقدة

 

: يتم دفع مبلغ المنحة النهائي في نهاية فترة التنفيذ في 3الخيار 

القصيرة  تعمالللشكل دفعة واحدة نهائية. يستخدم هذا الخيار 

 من المستفيد.بالكامل جدا الممولة مسبقا 
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 التقارير النهائيّة إيداع 2.2.3.19

 المبادئ التوجيهيّة نص الفصل

في  االدارة المتعاقدةيقدم المنسق التقرير النهائي إلى  2.15

موعد ال يتجاوز ثالثة أشهر بعد انتهاء فترة التنفيذ على النحو 

من الشروط الخاصة. يتم تمديد الموعد  2المحدد في الفصل 

النهائي لتقديم التقرير النهائي إلى ستة أشهر عندما يكون مقّر 

 .عملاليتم فيه تنفيذ  المنسق موجودا خارج البلد الذي

 

في حال تنفيذ إجراءات في العديد من البلدان أو المناطق التي 

تكون تحت إشراف منسق يقع مقره الرئيسي في أحد البلدان 

المعنية، يجوز للمنسق أن يطلب تمديد الموعد النهائي لتقديم 

التقرير النهائي إلى ستة أشهر. يجب االتفاق على ذلك خالل 

قد أو بشكل عام، في موعد ال يتجاوز شهرا واحدا مرحلة التعا

 قبل نهاية فترة التنفيذ، بناء على طلب المنسق.

 

 طلب الدفع 3.2.3.19

 المبادئ التوجيهيّة نص الفصل

يتم إعداد طلب الدفع وفقا للنموذج الوارد في الملحق  3.15

 مرفقا بالمستندات التالية:يكون الخامس و

 

 ؛2مالي وفقا للفصل الدبي واألتقرير الأ( 

 

طلب  الموالية في صورةتقديرية لفترة التقرير الميزانية الب( 

 تمويل مسبق جديد؛

 

عند االقتضاء، توزيع مفصل  تقرير التحقق من النفقات أوج( 

 .7.15للنفقات وفقا للفصل 

 

يعتبر العقد الموقع بمثابة طلب لدفع أول تمويل مسبق. سيكون 

مالي إذا كان ذلك مدرجا ضمن الشروط العقد مصحوبا بضمان 

 الخاصة.

 

ال يشكل الدفع إقرارا بسالمة البيانات والمعلومات المقدمة أو 

 صحتها أو اكتمالها أو دقتها.

 

االدارة يتم سداد الدفعة األولية للتمويل المسبق بعد استالم 

عندما تقتضي  لعقد موقع مصحوبا بضمان مالي المتعاقدة

الشروط الخاصة ذلك. لم يعد من الضروري تقديم طلب دفع 

 مع العقد الموقع.

 

لن يتم سداد مدفوعات التمويل المسبق األخرى إال إذا كان طلب 

الدفع مصحوبا بتقرير أدبي ومالي وميزانية تقديرية لفترة 

أو تقرير التحقق من النفقات إذا لزم األمر  المواليةالتقرير 

 (.7.15)انظر الفصل 

 

أو  ال يشكل الدفع إقرارا بصحة البيانات والمعلومات المقدمة

. يمكن إجراء عمليات التدقيق أو التحقق من اكتمالها أو دقتها

دي إلى بعد الدفعة النهائية مما قد يؤ والحساباتت عمالال

ثبت أن بعض التكاليف غير ما  إذا جزء من المنحة استرجاع

 (.18مؤهلة )انظر الفصل 

 

 

 آجال الدفع 4.2.3.19

 المبادئ التوجيهيّة نص الفصل

 30يتم سداد الدفعة األولية للتمويل المسبق في غضون  4.15

 .االدارة المتعاقدةيوما من استالم طلب السداد من قبل 

 

يتم سداد دفعات التمويل المسبق الالحقة ودفعات الرصيد في 

االدارة يوما من تاريخ استالم طلب الدفع من قبل  60أجل مدته 

 .المتعاقدة

 

ومع ذلك، يتم سداد دفعات التمويل المسبق التالية ودفعات 

يوما اعتبارا من تاريخ استالم  90الرصيد في أجل أقصاه 

يجب في جميع الحاالت دفع التمويل األولي المسبق في غضون 

للعقد الموقع مصحوبا،  االدارة المتعاقدةيوما من استالم  30

لضروري توجيه طلب يس من اعند االقتضاء، بضمان مالي. ل

 أول دفعة تمويل مسبق.خاص للدفع بالنسبة إلى 

 

يتم سداد دفعات التمويل المسبق التالية ودفعات الرصيد في 

الحاالت المحددة، دون تمييز بين الدفعات الالحقة ودفعات 

 الرصيد.
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 لطلب الدفع في إحدى الحاالت التالية: االدارة المتعاقدة

 

 ؛تابعة لهأ( مستفيد له كيانات    

 

 ب( إذا كان هناك أكثر من مستفيد واحد طرفا في العقد؛

 

 ؛المفوضية األوروبيةهي  االدارة المتعاقدةج( إذا لم تكن 

 

 يورو. 000 000 5لمنح التي تزيد عن إلى اد( بالنسبة 

 

يعتبر طلب الدفع مقبوال في حالة عدم وجود رد كتابي من 

 خالل المواعيد النهائية المذكورة أعاله. االدارة المتعاقدة

 

 

بشكل عام، ال توجد فترات منفصلة للموافقة على التقرير 

من  7خالف ذلك في الفصل  على ما لم يتم التنصيصوالدفع، 

 الشروط الخاصة.

 

يحين موعد السداد مع انقضاء اآلجال النهائية للدفع في حالة 

بتعليق اآلجال  رُ خطِ يُ  االدارة المتعاقدةعدم وجود رد كتابي من 

 النهائية للدفع.

 

 

 تعليق فترة السداد 5.2.3.19

 المبادئ التوجيهيّة نص الفصل

يجوز تعليق المواعيد النهائية للدفع بإخطار المنسق بما  5.15

 :12يلي، مع مراعاة الفصل 

 

 المبلغ المشار إليه في طلبه للدفع؛عدم أهليّة أ( 

 

 المؤيّدات المطلوبة؛تقديم  عدمب( 

 

 تكميليةمعلومات ضرورة إرفاق توضيحات أو تعديالت أو ج( 

 ؛أو المالية األدبيةللتقارير 

 

التثبت  وضرورة المصاريف أهليّةشكوك حول  وجودد( 

للتّأّكد من  من خالل إجراء عمليات ميدانيّة أو تدقيق ضافياإل

 المصاريف؛أهلية 

 

لتحقيق من الضروري التحقق، على سبيل المثال من خالل اهـ( 

الذي يجريه المكتب األوروبي لمكافحة االحتيال، مما إذا كانت 

انتهاكات االلتزامات أو المخالفات أو السلوك االحتيالي المشتبه 

 ؛عملالبه قد حدثت بالفعل أثناء إجراءات إسناد المنحة أو تنفيذ 

 

و( من الضروري التحقق مما إذا كان المستفيدون قد انتهكوا 

 ة المفروضة عليهم بموجب العقد؛االلتزامات الجوهريأيا من 

 

وضوح المنصوص عليها في الز( عدم احترام التزامات 

 .6الفصل 

 

يسري تعليق المواعيد النهائية للدفع اعتبارا من تاريخ إرسال 

المعلومات المذكورة أعاله إلى المنسق. تستأنف فترة السداد 

جيل طلب دفع تم سريانها مرة أخرى اعتبارا من تاريخ تس

إنشاؤه بشكل صحيح. يقدم المنسق جميع المستندات أو 

ينتهي التعليق في اليوم الذي يتم فيه تسجيل الرد أو 

التوضيحات، بمعنى أن تبدأ فترة الدفع في السريان بشكل 

على  االدارة المتعاقدةطبيعي مرة أخرى، حتى إذا لم تنظر 

يل الوصول(. إذا الفور في االستجابة أو التوضيحات )يوم تسج

كان الرد أو التوضيح المعني غير كاف، يمكن تمديد التعليق 

أو البدء فيه مرة أخرى، وفي هذه الحالة يجب إخطار المنّسق 

 صراحة.

 

وتقديم  االدارة المتعاقدةعليق من قبل يمكن أن يتم التّ 

لوثائق الجديدة عن طريق تبادل رسائل البريد اإليضاحات أو ا

 الحاالت(. جللتبادل الرسمي للرسائل في يتم ا الاإللكتروني )

 

، يعتبر انتهاك التزامات 2014وتجدر اإلشارة إلى أنه منذ عام 

انتهاكا ماديا  6وضوح الرؤية المنصوص عليها في الفصل 

 .5.15للعقد الذي يسمح بالتعليق وفقا للفصل 

 

 5.15وتجدر اإلشارة إلى أن الفقرتين األخيرتين من الفصل 

تشيران إلى تعليق المدفوعات، وليس تعليق المهلة الزمنية لدفع 

معين. قد يكون تعليق األجل النهائي للدفع ضروريا على وجه 

 المؤيّداتالخصوص عندما يتقرر طلب نسخ إلكترونية من 

ذات الصلة وفقا لتعليمات الفحص الفوري في سياق المنح 

 (.I20i)انظر الملحق 
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يوما من  30اإليضاحات أو المعلومات المطلوبة في غضون 

 تاريخ تقديم الطلب.

 

إذا كان طلب السداد، على الرغم من المستندات أو اإليضاحات 

أو المعلومات التي قدمها المنسق، ال يزال غير مقبول، أو إذا 

إجراءات اإلسناد أو تنفيذ المنحة مشوبة بمخالفات أو ثبت أن 

المتعاقدة تعليق  دارةاحتيال أو انتهاك االلتزامات، يجوز لإل

المدفوعات ويجوز في الحاالت المنصوص عليها في الفصل 

 ، إنهاء العقد.12

 

المتعاقدة أيضا تعليق  دارةباإلضافة إلى ذلك، يجوز لإل

ن سابق إنذار، كبديل إلنهاء المدفوعات كإجراء احترازي ودو

 .12العقد المنصوص عليه في الفصل 

 

 

 لناجمة عن التأخيرالفوائد ا 6.2.3.19

 المبادئ التوجيهيّة نص الفصل

لمنسق بعد المستحقات إلى ا االدارة المتعاقدةإذا دفعت  6.15

في الدفع تحتسب على  التأخيرالموعد النهائي، تدفع فائدة عن 

 النحو التالي:

 

بمعدل إعادة الخصم للبنك المركزي في البلد الذي يوجد فيه أ( 

 إذا تم سداد الدفعات بعملة ذلك البلد؛ اإلدارة المتعاقدةمقر 

 

بالسعر المطبق من قبل البنك المركزي األوروبي على ب( 

عمليات إعادة التمويل الرئيسية باليورو كما هو منشور في 

، السلسلة ج، إذا كانت الجريدة الرسمية لالتحاد األوروبي

 المدفوعات باليورو؛

 

زيادة اليوم األول من الشهر الذي انتهت فيه هذه الفترة ج( 

بمقدار ثالث نقاط ونصف. تتعلق فوائد السداد المتأخر بالفترة 

 احتساببين تاريخ انتهاء فترة السداد وتاريخ الخصم من 

 .االدارة المتعاقدة

 

بصورة استثنائية، عندما تكون الفائدة المحسوبة وفقا لهذا 

يورو، يتم دفعها فقط إلى المنسق  200 الشرط أقل أو تساوي

عند الطلب، وتقدم في غضون شهرين من استالم الدفعة 

 المتأّخرة.

 

، ال تندرج هذه الفائدة ضمن 17تطبيقا ألحكام الفصل 

 المداخيل.

 

في االتحاد  اإذا كان المنسق دولة عضو 6.15ال ينطبق الفصل 

هيكل ية أو أي األوروبي، سيما السلطات العامة المحلية والجهو

أخرى تعمل باسم الدولة العضو ونيابة عنها بموجب  عمومي

 العقد.

 االدارة المتعاقدةيتم دفع فائدة السداد المتأخر بشكل عام من قبل 

االدارة  حينما ال تكونيورو.  200إذا كانت تفوق مبلغ 

تابعة لدولة شريكة هي المفوضية األوروبية وتكون  المتعاقدة

في  شكوىالمنسق  يرفع)أي في إطار اإلدارة غير المباشرة(، 

 من استالم الدفع المتأخر. ابتداء شهرين أجل ال يتجاوز

 

ويقدم الطلب. في هذه المرحلة، تتحقق  بالحساباتيقوم المنسق 

وتدفع المبلغ المناسب. يجدر  الحسابمن  االدارة المتعاقدة

السداد المتأخر تتعلق بالفترة الفاصلة بين التذكير بأن فوائد 

االدارة  حسابتاريخ انتهاء فترة السداد وتاريخ الخصم من 

 .المتعاقدة
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 تقرير التحقق من النفقات 7.2.3.19

 المبادئ التوجيهيّة نص الفصل

 :لـالنفقات  مراجعةيجب على المنسق تقديم تقرير  7.15

دفعة تمويل مسبق جديدة في حالة المنح التي  فيأ( أي طلب 

 يورو؛ 000 000 5تتجاوز 

 

   ب( أي تقرير نهائي في حالة المنحة التي تزيد قيمتها عن

 يورو. 000 100

 

يجب أن يتوافق تقرير التحقق من النفقات مع النموذج الوارد 

 حساباتفي الملحق السابع وأن يتم إعداده من طرف مدقق 

. يجب أن يفي المدقق االدارة المتعاقدةمن قبل  معيّنمعتمد أو 

بالمتطلبات الموضحة في الشروط المرجعية للتحقق من 

 النفقات الواردة في الملحق السابع.

 

يتحقق المدقق مما إذا كانت التكاليف المعلنة من قبل المستفيدين 

حقيقية ومسجلة بدقة ومؤهلة وفقا ألحكام العقد. يغطي تقرير 

من النفقات جميع النفقات التي لم يشملها أي تقرير سابق  التحقق

 لذات الغرض.

 

بات دفع أقساط إذا لم يكن هناك حاجة للتحقق من النفقات مع طل

يتم تقديم توزيع مفصل للنفقات التي تغطي التمويل المسبق، 

فترات التقارير السابقة التي لم يتم تغطيتها بعد مرة كل دفعتين 

من الطلب الثاني  ابتداءللتمويل المسبق،  للطلبات الجديدة

 التمويل المسبق(. لدفع، الخامس، السابع ... الثالث الطلب)

 

يجب أن يوفر توزيع النفقات المفصل المعلومات التالية لكل 

في التقرير المالي ولكل السجالت  خاص بالمصاريف بند

المرجع ووالمعامالت األساسية: مبلغ التسجيل أو المعاملة، 

أو أي  أو السجل المحاسبي الشاملاليومي،  السجلالمحاسبي )

وصف التسجيل أو المعاملة )مع ذكر ومرجع آخر ذي صلة(، 

)مثل رقم  المؤيداتتفاصيل طبيعة المصروفات( واإلشارة إلى 

 أو أي مرجع آخر ذي صلة( وفقا بطاقة األجرالفاتورة أو 

إلكتروني في شكل  . يجب توفيرها قدر اإلمكان16.1للفصل 

 وفي شكل جدول بيانات )إكسيل أو ما شابه(.

 

يجب أن يكون التوزيع التفصيلي للنفقات مصحوبا بتصريح 

على الشرف من المنسق يشهد فيه باكتمال المعلومات الواردة 

في طلبه للدفع وموثوقيتها وصدقها وبأن التكاليف المعلنة قد تم 

 ألحكام العقد.تكبدها فعليا ويمكن اعتبارها مؤهلة وفقا 

  

في جميع الحاالت، يتضمن التقرير النهائي توزيعا تفصيليا 

 .برّمته عملاللنفقات 

 

 النفقات مراجعةتقرير 

 

المرجعية ونموذج تقرير التحقق من النفقات الشروط 

المنصوص عليها في الملحق السابع للعقد الزمة لجميع 

 ت التي تتطلب تقرير التحقق من النفقات.عمالال

 

يورو، يجب أن يكون كل  000 000 5عندما تتجاوز المنحة 

طلب دفع جديد مرفقا بتقرير التحقق من النفقات الذي يغطي 

المشروع )االتحاد األوروبي والجهات المانحة  حساباتجميع 

حسابات مدقق  ويتولّى إعدادهاألخرى ومساهمات المستفيدين( 

خارجي معتمد. يجب أن يغطي كل تقرير من تقارير التحقق 

من النفقات جميع النفقات المتكبدة منذ نهاية فترة التقرير 

 السابقة التي لم يتم تضمينها في تقرير التحقق السابق.

 

مبلغ مساهمة  إلى مصطلح "المنحة"يشير تجنبا لكل غموض، 

إجمالي التكاليف وليس المقصد من ذلك  االتحاد األوروبي

 .عملالمؤهلة لل

 

)وفقا  الحساباتتعيين شركة مراجعة تعهد مهّمة بشكل عام، و

عضوا  إلى المنّسق ويجب أن تكون هذه الشركة للملحق الرابع(

في هيئة مراجعة معترف بها دوليا )لمزيد التفاصيل، انظر 

من  5تم تحديد اسم المدقق في الفصل يالملحق السابع(. 

ال يُعتبر الشروط الخاصة للعقد ويمكن تعديله بإخطار كتابي )

في  هاحقطلب تعديل رسمي( لإلدارة المتعاقدة التي تحتفظ بهذا 

(. وبالتالي، 9.5الفصل هذا التعديل )انظر  االعتراض على

خالل مرحلة أي يجب اإلبالغ عن اسم المدقق قبل توقيع العقد، 

 إعداد العقد.

 

أو تحقق المتعاقدة نظام تدقيق  دارةفي بعض الحاالت، يكون لإل

المناسب وموثوقية التحقق. الجودة مستوى خاص بها لضمان 

 بالنسبة 

لمثال أن تقرير التحقق من النفقات، يمكن على سبيل اإلى 

يفرض على المنسق استخدام شركة تدقيق معينة )أو واحدة من 

قواعد الصفقات المعمول ة شركات( تم اختيارها مسبقا وفق عد

بها. إذا كان األمر كذلك، تتم إضافة إرشادات محددة في 

 2.1.5المبادئ التوجيهية الخاصة بمقدمي الطلبات في القسم 

المراجعين، واألسعار التي تم )على سبيل المثال، اسم أو قائمة 

 التفاوض عليها مسبقا وبعض تفاصيل التحقق، وما إلى ذلك(.

 

ذات عندما ينص العقد على التحقق من النفقات، تشكل النفقات 

 .عملفي إطار التكلفة مؤهلة  الّصلة
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عندما تتخذ المنحة شكل سداد التكاليف المؤهلة التي تم تكبدها 

بالفعل وال يتم التعبير عنها إال باألرقام المطلقة )وليس كنسبة 

لتكاليف ي في إجمالي امئوية من مساهمة االتحاد األوروب

قد يقتصر التحقق على المبلغ الذي دفعته المفوضية المؤهلة(، 

في  عملالالمعني )ليس من الضروري أن يغطي  عملالمقابل 

 (.جملته

 

 دارة، يجوز لإلهيكال عاماعندما يكون المنسق إدارة أو 

المتعاقدة أن تقبل توزيعا مفصال للنفقات بدال من تقرير التحقق 

 من النفقات.

 

ليس المنسق ملزما بتقديم تقرير التحقق من النفقات إذا تم إجراء 

أو من قبل  االدارة المتعاقدةالتحقق مباشرة من قبل موظفي 

يابة نّ بالأو من قبل هيئة مخولة للقيام بذلك  المفوضية األوروبية

 من الشروط الخاصة. 2 تهفقرفي  5عنهم وفقا للفصل 

 

 

االدارة ويمكن أيضا أن يتم التحقق مباشرة من قبل موظفي 

أو من قبل هيئة مخولة  األوروبيةالمفوضية ، من قبل المتعاقدة

 2.1.5نيابة عنهم. تم تحديد هذا الخيار في القسم بالللقيام بذلك 

من المبادئ التوجيهية لمقدمي الطلبات وتم إضفاء الطابع 

 ( من الشروط الخاصة.2) 5الرسمي عليه في الفصل 

 

قين االكتفاء ببيانات غامضة تفيد بأنهم قد تحققوا ال يجوز للمدقّ 

، وإنّما يجب أن يعتمدوا صياغات واضحة أهلية التكاليف من

ال لبس فيها وأن يشهدوا صراحة على أن التكاليف وصارمة 

 "حقيقية ودقيقة ومؤهلة".

 

 ل للنفقات مفصّ التوزيع ال

 

  يورو 000 100لمنح التي تتراوح قيمتها بين إلى ابالنسبة 

ق من التحقّ خاّص بتقديم تقرير  ينبغييورو،  000 000 5و

المشروع  وحساباتفترة التنفيذ كامل  بالنسبة إلىالنفقات 

)مساهمات االتحاد األوروبي والجهات المانحة األخرى 

التوزيع المفصل  ، ويتّم تقديموالمستفيدين( مع التقرير النهائي

 الخامس، أو مع طلب دفع قسط التمويل المسبق الثالث، للنفقات

 السابع، إلخ. أو

 

مع ذلك، فقات التفصيلية. وموّحد لتوزيع النّ  ال يوجد نموذج

ة تسهيل فهم العمليّ ل الكافية لتفاصيليجب تقديم المعلومات با

تسهيل تتبع وجب تصنيفها حسب بنود الميزانية ة، كما ياألساسيّ 

)مسار المراجعة(. يجب أن يكون  الموافقة لهاالمستندات مسار 

في التقرير  الوارد مجموع مبالغ كل بند مساويا للمبلغ المقابل

يجب أن يتوافق المجموع اإلجمالي لقائمة م، والمالي المقدّ 

 المزمعالعمليات مع المبلغ اإلجمالي للتكاليف المباشرة 

 سدادها.

 

أن يقدّم قائمة موحدة للعمليات، وهو مطالب ق المنسّ ينبغي على 

عندما يتولى كل مستفيد مشترك مسك  بتقديم هذه القائمة

 .تعهد إليهمأو األنشطة التي  باألعمالالنفقات المتعلقة  حسابات

 

ستخراج من مستندات السهلة ا ينبغي أن تكون هذه المعلومات

(. عندما األساسيّة الحساباتأو  المحاسبيالسجل المحاسبة )

عملة ال، يمكن التعبير عنها بالمحاسبةتصدر المبالغ مباشرة عن 

المبالغ بعملة غير اليورو،  رذكتم وإذا . المعتمدة في المحاسبة

يجب تحديد سعر الصرف. يجب تقديم هذه المعلومات قدر 

اإلمكان في شكل إلكتروني وفي شكل جدول بيانات )إكسيل أو 

 ما شابه(.

 

 للجدول النفقات المفصّ  مُ صريح على الشرف الداعِ التّ  يكون

في طلب الدفع )الملحق الخامس(. من خالل التوقيع  موجودا

ا التصريح، يشهد المنسق على شرفه أن جميع على هذ

المعلومات المقدمة كاملة وموثوقة وصادقة وأن التكاليف 

وفقا ألحكام  اعتبارها مؤهلةالمعلنة قد تم تكبدها فعال ويمكن 



 دليل المستخدم -تنفيذ عقود المنح  19الباب 

 

78 
 (2021نوفمبر  - 0.13دليل وحدة الشراكات الدولية لإلجراءات المالية والتعاقدية )اإلصدار 

 العقد.

 

يجب تقديم لبة بالدفع مع التقرير النهائي، مطا ةإذا لم يتم تقديم أي

توزيع النفقات وجميع تصريح على الشرف مصاحب لجدول 

 التقارير بشكل منفصل.

 

 )انظر الجدول أدناه(

 

، يجوز لإلدارة اعامّ  هيكالإدارة أو  المنّسقعندما يكون 

المتعاقدة قبول جدول توزيع النفقات بدال من تقرير التحقق من 

أعاله  ةالمحدد الدّوريّةالنفقات. ومع ذلك، يجب عليه احترام 

 لتقارير التحقق من النفقات.

 

ماليين يورو: يجب تقديم  6ومنحة بقيمة  هيكل عموميمثال: 

 ( مع كل طلب للدفع.VDDجدول توزيع النفقات )

 

عندما يكون المستفيد المشترك منظمة دولية تم تقييم ركائزها 

بشكل إيجابي، يمكن أن يقرر المنسق استبدال تقرير التحقق 

من النفقات أو جدول التوزيع التفصيلي للنفقات للجزء المتكبد 

 تصريح تقديم الذي ينفذه من خالل عملالمن النفقات في إطار 

ي يغطيها التقرير، تم استخدام أنه خالل الفترة الت بيّني إداري

ها وفقا لألنظمة والقواعد التي تم تقييمها احتسابالمساهمة و

بشكل إيجابي في سياق تقييم الركائز وااللتزامات المحددة في 

 (.e3h11العقد )انظر الملحق 

 

يضمن وبالتّالي فهو يتحمل المنسق المسؤولية المالية الكاملة، 

للعقد. هذا يعني أنه يظل مسؤوال  بشكل صحيح وفقا عملالتنفيذ 

ولكن ضمن الحدود عن التنفيذ وإعداد التقارير بالفعل 

المنصوص عليها في العقد. إذا كان من حق المستفيد المشارك 

تقديم تصريح إداري بدال من وثيقة تقرير التحقق من النفقات 

أو جدول توزيع مفصل للنفقات، فإن مسؤولية المنسق ال 

 هذه الوثيقة. على الحصولتتجاوز 

 

 

 

 

 الدفعة الثانية

للتمويل 

 المسبق

الدفعة الثالثة 

للتمويل 

 المسبق

الدفعة الرابعة 

للتمويل 

 المسبق

الدفعة الخامسة 

للتمويل 

 المسبق

.. الدفعة .

للتمويل 

 المسبق

 التقرير النهائي

المنح التي 

 5 تتجاوز

 مليون يورو

يغطي تقريُر 

التحقق من 

النفقات فترات 

التقارير السابقة 

التي لم تتم 

 تغطيتها بعد.

يغطي تقريُر 

التحقق من 

النفقات فترات 

التقارير السابقة 

التي لم تتم 

 تغطيتها بعد.

يغطي تقريُر 

التحقِق من 

النفقات فترات 

التقاريِر السابقِة 

التي لم تتم 

 تغطيتها بعد.

يغطي تقرير 

التحقق من 

النفقات فترات 

التقارير السابقة 

ي لم تتم الت

 تغطيتها بعد.

يغطي تقرير 

التحقق من 

النفقات فترات 

التقارير السابقة 

التي لم تتم 

 تغطيتها بعد.

يغطي تقريُر 

التحقق من 

النفقات فترات 

 التقارير السابقة

التي لم تتم 

 تغطيتها بعد،

 يشملكما 

جدول توزيع 
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 النفقات المفّصل

 .كامل النشاط

التي  المنح

ال أو  تُعادل

 5تصل إلى 

مليون يورو 

 والتي تتجاوز

 مائة ألف يورو 

يشمل جدول  -

توزيع النفقات 

المفّصل فترات 

التقرير السابقة 

التي لم تقع 

 تغطيتها بعدُ 

يشمل جدول  -

توزيع النفقات 

المفّصل فترات 

التقرير السابقة 

التي لم تقع 

 تغطيتها بعدُ 

يغطي تقريُر  -

التحقق من 

النفقات كامل 

 ط.النشا

 المنح التي

ال تساوي أو 

مائة  تصل إلى

 ألف يورو

يشمل جدول  - - - - -

توزيع النفقات 

المفّصل كامل 

 .النشاط

 

 الضمان المالي 8.2.3.19

 المبادئ التوجيهيّة نص الفصل

 لإلدارةيورو، يجوز  000 60 إذا تجاوزت قيمة المنحة 8.15

األولى دفعة الالمتعاقدة أن تطلب ضمانا ماليا بمبلغ يعادل 

 لتمويل المسبق.ل

 

هذا الضمان مقوم باليورو أو بعملة الدولة التي تخضع لها 

وفقا للنموذج الوارد في الملحق الثامن. يتم  االدارة المتعاقدة

تقديم الضمان من قبل بنك أو مؤسسة مالية معتمدة تأسست في 

االتحاد األوروبي. إذا كان مقّر المنسق بإحدى الدول األعضاء 

المتعاقدة المختصة أن تقبل الضمان  دارةفي بلد ثالث، يجوز لإل

البنكي أو المالي من مؤسسة مصرفية أو مالية قائمة في هذا 

ضمانات ب تتمتّعالبلد الثالث إذا رأت بأن هذه األخيرة 

أو  البنوكالصادرة عن  للضماناتوخصائص مماثلة 

في االتحاد  اءإحدى الدّول األعضقائمة في الة ماليّ ال المؤسسات

األوروبي. يظل هذا الضمان ساري المفعول حتى يتم تحريره 

 عند دفع الرصيد. االدارة المتعاقدةمن قبل 

 

أثناء تنفيذ العقد، إذا كان الشخص المعنوي أو الطبيعي الذي 

( غير قادر أو راغب في احترام التزاماته، 1يوفّر الضمان، )

( 3للسلطات المتعاقدة أو ( غير مخّول بإصدار ضمانات 2أو )

ال يبدو أن لديه تمويل موثوق به، أو إذا أصبح الضمان المالي 

المتعاقدة  دارةغير صالح ولم يقم المنسق باستبداله، يجوز لإل

إما أن تخصم مبلغا معادال للتمويل المسبق من المدفوعات 

المزمع أداؤها في المستقبل لفائدة المنسق بموجب العقد، أو 

تقديم ضمان جديد بنفس الشروط ضرورة على المنسق ب التنبيه

إذا لم يقدم المنسق ضمانا جديدا، يجوز  وبالتّالي، السابقة.

 العقد. فسخالمتعاقدة  دارةلإل

 

ال ينطبق هذا البند إذا كان المنسق منظمة غير ربحية أو منظمة 

ة األوروبية أو مع ضيّ أبرمت اتفاقية شراكة إطارية مع المفوّ 

أو هيكل عمومي، ما لم يتم التنصيص على خالف ذلك إدارة 

 في الشروط الخاصة.

إال  الي شرطا ضروريا في معظم الحاالتمان المال يكون الضّ 

ة إذا كان ينطوي على قيمة مضافة في إطار حماية ميزانيّ 

 االتحاد األوروبي.

 

ق تقديم ضمان للحد أن تطلب من المنسّ المتعاقدة  دارةيجوز لإل

 رأت ذلك متى، مويل المسبقالمخاطر المرتبطة بدفع التّ من 

 .تقييمها للمخاطر بناء على ضروريّا

 

 العروض في طلب ضروريّافي هذه الحالة، إذا لم يكن الضمان 

، االدارة المتعاقدةفقط قبل توقيع العقد من قبل  امطلوب وكان

إضافة التكاليف المقدرة إلى تقدير التكاليف المباشرة  ينبغي

لم يتم تضمينها في الميزانية  بما أنّهالمؤهلة في إطار الميزانية )

 المقدمة من قبل المتقدمين(.

 

الدفعة األولى للتمويل يعادل الحد األقصى لمبلغ الضمان مبلغ 

 المتعاقدةاالدارة ما لم تقرر  عملالتعديله أثناء  يمكن المسبق وال

تخفيض هذا المبلغ أو تحرير الضمان بعد تقييمها للمخاطر. في 

الضمان  الحاالت األخرى، تقتضي القاعدة عموما بأن يظلّ 

عند  اإلدارة المتعاقدةساري المفعول حتى يقع تحريرها من قبل 

 دفع الرصيد.

 

مسبق ا إلى دفع تمويل ي تلقائيّ التي تؤدّ  ينتهي العمل بالعتبات

مثلها ا التمويل المسبق أو الحصة التي يبقيمة هذ ترتبطوالتي 

 االدارة المتعاقدةفي المبلغ اإلجمالي للمنحة. يجب أن تكون 

إذ يترتب عليه قادرة على تبرير طلبها للحصول على ضمان، 

دها ميزانية االتحاد المخاطر التي تتكبّ تكاليف إدارية من حيث 

 .دفع التمويل المسبق إطاراألوروبي في 

 

طلب ضمان مالي )بصرف النظر عن االستثناءات  يجوزال 

إلى المنح سبة بالنّ  (3، النقطة 8.15إليها في الفصل  المشار

 يورو. 000 60أو تساوي  التي تقل قيمتها
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النفقات المرتبطة  تعتبرينص العقد على ضمان مالي،  حينما

 ضمانومسك تكلفة إصدار  تعتبرتكلفة مؤهلة. بمثابة  عملالب

متكبدة خالل  بمثابة تكلفة مصرفي يستجيب لمتطلبات العقد

استمر سريان مفعول هذا الضمان بعد  وإنفترة التنفيذ، حتى 

 نهاية الفترة المذكورة.

 

في بعض الحاالت، يمكن االستغناء عن الضمان المالي 

خالل مرحلة إعداد العقد لتعديل  االدارة المتعاقدةباالتفاق مع 

 مسبق.مبلغ التمويل ال

 

 

 

 

 

 القواعد المنظمة لتحويل العملة 9.2.3.19

 المبادئ التوجيهيّة نص الفصل

المتعاقدة على  اإلدارةيتم سداد الدفعات من طرف  9.15

المالي" المرفق  البيان" استمارةالمصرفي المذكور في  الحساب

في الملحق الخامس الذي يسمح بتحديد األموال المودعة من 

بسداد الدفعات  االدارة المتعاقدةالمتعاقدة. تقوم  اإلدارةطرف 

 بالعملة المنصوص عليها في الشروط الخاصة.

 

لعملة المنصوص عليها في الشروط وفقا لتقارير يتم إعداد ال

المالية المقومة  القائماتالخاصة ويمكن إعدادها انطالقا من 

بعمالت أخرى، وفقا للتشريعات المعمول بها والمعايير 

الحالة وألغراض  اسبية الخاصة بالمستفيدين. في هذهالمح

يتم التحويل إلى العملة المحددة في الشروط إعداد التقرير، 

الخاصة باستخدام سعر الصرف المستخدم لتسجيل كل مساهمة 

ما لم يتم التنصيص المستفيد،  حساباتالمتعاقدة في  دارةلإل

 ، إذا تمّ لعمالخالف ذلك في الشروط الخاصة. في نهاية  على

تمويل جزء من النفقات مسبقا من قبل المستفيد )أو من قبل 

ق على هذا طبّ يُ ل التحويل الذي معدّ  يكونمانحين آخرين(، 

بناء المحدد في الشروط الخاصة  متوافقا مع المقدارالرصيد 

 ة المعتادة لدى المستفيد. إذا لم تنصّ يّ ممارسات المحاسبعلى ال

تطبيق سعر الصرف  يتمّ لشروط الخاصة على أّي حكم محدد، ا

 . االدارة المتعاقدةالمعتمد في آخر دفعة مستلمة من 

 

 العمالتيتم تحويل التكاليف المتكبدة بعمالت غير  10.15

وفقا  عملالالمستفيد ألغراض  حساباتالمستخدمة في 

ف ما لم يتم التنصيص على خال لممارساته المحاسبية المعتادة

أن تتوافق هذه الممارسات  شريطة، ذلك في الشروط الخاصة

أن يتم تضمينها بصفتها ( 1مع المتطلبات األساسية التالية: )

 المستخدمة منقواعد محاسبية، أي أنها تشكل الطريقة المعتادة 

 معالجةتضمن أن ( 3يتم تطبيقها بانتظام؛ )أن ( 2المستفيد؛ )

 (4)؛ معالجة سويّة لتمويلجميع أنواع المعامالت ومصادر ا

 الحسابق تقديم بيان الهوية المصرفية أو يجب على المنسّ 

الفرعي الذي ستودع فيه أموال االتحاد األوروبي. ليس من 

المدعوم طالما كان  عملالخاص لغرض  حسابالضروري فتح 

والتدفقات المالية  االدارة المتعاقدةتتبع مساهمة  من الممكن

 المتعلقة بالمشروع.

 

مدفوع األجر للمشاريع الممولة من ميزانية  حسابال يُعدّ فتح 

رفع التقارير واالتحاد األوروبي وصندوق التنمية األوروبي 

 .ُملِزما الفوائد المستلمة أو سدادها حساباتعن 

 

 انظر التوجيهات بشأن أسعار الصرف. 

 أسعار الصرف والتقارير

فقط على المستفيدين الذين تكون  البندمالحظة: ينطبق هذا 

اليورو بشكل مة بعملة أخرى غير عملة العقد )مقوّ حساباتهم 

انظر الشروط المحددة(. في حاالت  عام، ولكن ليس دائما.

الحسابات بما أن دفاتر  رى، ال يكون تحويل العملة ضرورياأخ

 مان بعملة العقد.والتقرير المالي مقوّ 

 

يتم معدة بعملة غير عملة العقد، الحسابات ي حال كانت دفاتر ف

تحويل التكاليف باستخدام سعر الصرف المعمول به في وقت 

في  االدارة المتعاقدةتسجيل كل دفعة تمويل مسبق من قبل 

، فقط لتقليل الفوارق بين أسعار الصرف المستفيد حساب

دفع  تم ومن هذا المنطلق، إذا. وألغراض إعداد التقارير

التمويل المسبق على عدة  مساهمة االتحاد األوروبي في

المتكبدة باستخدام سعر  المصاريفيتم اإلعالن عن أقساط، 

الصرف الذي تم به تسجيل كل دفعة تمويل مسبق وفقا لطريقة 

 ال".أوّ  صرفُ "الوارد أوال يُ 

 

 الذي يعمل بعملة محلية هناك حاالت يمتلك فيها المستفيد
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رف التحقق من أسعار الصّ ممكنا وظام إثبات النّ  أن يكون

 .يسيرا

 

 يتشاورفي صورة حدوث تقلبات استثنائية في أسعار الصرف، 

والتخفيف من آثار هذا  عملالتعديل فيما بينهم لاألطراف 

خاذ تدابير المتعاقدة اتّ  دارةلزم األمر، يمكن لإلالتقلب، وإن 

 إضافية مثل إنهاء العقد.

 

 

أحدهما بعملة التمويل المسبق )يتم فيه سداد قسط : حسابين

 التمويل المسبق( واآلخر بالعملة المحلية.

 

المنسق  "المستفيد" إلىمصطلح  يشيرفي الشروط العامة، 

ينبغي تطبيق  لذا،. المعنيّةوالمستفيدين المشتركين والجهات 

 .9.15نفس المقاربة لتفسير الفصل 

 

المنسق أمواال  صورة تلقينفس المنطق في  يتم تطبيق -

 من االتحاد األوروبي.

 

ينطبق أيضا في حال تلقي المستفيدين المشتركين 

أمواال من المنسق. في حالة استخدام ذات الصلة والكيانات 

المنسق والمستفيدين المشتركين لعمالت مختلفة، يتم 

تطبيق تحويل مزدوج باستخدام نفس القاعدة. على سبيل 

 المثال:

يل اليورو، على سبيل المثال، إلى الدوالر يتم تحو (1

األمريكي من قبل بنك المنسق، ويتم التصريح عن المبالغ 

باليورو باستخدام سعر الصرف الذي تم به تسجيل 

 المنسق؛ حسابالتحويل باليورو في 

 

يتم تحويل الدوالر األمريكي، على سبيل المثال،  (2

قبل بنك  دانمركية منالكرونة الروسي أو الروبل الإلى 

المستفيدين المشتركين، ويتم التصريح عن المبالغ 

بالدوالر األمريكي باستخدام سعر الصرف الذي تم به 

 الحساباتتسجيل التحويل بالدوالر األمريكي في 

 ة.المصرفيّ 

 

المبالغ  التّصريح على(، يمكن 2بالنسبة إلى المثال الثاني )

 :اإلبقاء على نفس األثربطريقتين مع 

 

لمنسق بالمبالغ إلى ايصرح المستفيدون المشاركون  -

الروبل الروسي ) المعتمدة في محاسبتهم عملةالالمقومة ب

( ويقوم المنسق بتحويلها إلى أو الكرونة الدانماركية

 من خاللهالدوالر األمريكي باستخدام المعدل الذي تم 

تسجيل األموال التي تم تحويلها في البداية بواسطة المنسق 

يصرح المستفيدون  .المستفيدين المشتركين حساباتفي 

المشاركون للمنسق بالمبالغ المقومة بالعملة المحاسبية 

 المصاريفلهذا ألخير )بالدوالر األمريكي( بعد تحويل 

المتكبدة بعملة المحاسبة الخاصة بهم إلى الدوالر 

(، الروبل الروسي أو الكرونة الدانماركيةمريكي )األ

باستخدام معدل تسجيل المبالغ المستلمة من المنسق 

 .حساباتهمبالدوالر األمريكي في 

قرير المالي ويجب عليه ضمان ق مسؤوال عن التّ يظل المنسّ 

 إجراء التحويالت وفقا للقواعد.

 

ويل المسبق المستفيدين بتحويل كل التم 10.15ال يُلِزُم الفصل 

 دفعة واحدة إلى العملة المحلية. الحسابالمستلم على 
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، طالما يمكن اعتبارها ممارسة طبيعية لدى المستفيد )وال لذا

تنطوي على انتهاك ألي قانون ساري المفعول(، يمكن للمستفيد 

باليورو إلى  الحسابتحويل المبلغ المستلم والمسجل على 

درجة  حسبالمفتوح بالعملة المحلية على عدة أقساط،  الحساب

 .عملالالتقدم في تنفيذ 

 

عندما تكون العملة  قد يكون من المنطقي اعتماد هذه الطريقة

 .المحلية متقلبة

 

عندما يتم تحويل أقساط التمويل المسبق على عدة دفعات إلى 

العملة المحلية، تظل طريقة "الوارد أوال يصرف أوال" هي 

للتصريح باليورو. يجب استخدام سعر  المستخدمةطريقة ال

تحويل كل جزء من المساهمة إلى  من خاللهالصرف الذي تم 

 العملة المحلية لتطبيق طريقة "الوارد أوال يصرف أوال".

 

رف ، سيكون هناك العديد من أسعار الصّ آنفا المبيّنةفي الحالة 

من التمويل  لسعر الصرف لتحويل كل جزءالمختلفة الموافقة 

 المسبق من اليورو إلى العملة المحلية.

 

النفقات المتكبدة بالعملة المحلية لذا يجب أن يستند التصريح ب

إلى أسعار الصرف المتتالية وفقا لطريقة "الوارد أوال يصرف 

 أوال".

 

في التعامل مع تقلبات مرونة كلّما كانت هناك ، بعبارة أخرى

 التصريحعلى  كلّما ازداد التّأثيرعلى سبيل المثال،  العملة

استخدام الذي أضحى أكثر تعقيدا، ويُعزى ذلك إلى  المالي

 متعددة.متتابعة وأسعار صرف 

 

يجب االتفاق على ل المنسق استخدام طريقة مختلفة، إذا فض

ذلك أثناء مرحلة إعداد العقد واإلشارة إليه في الشروط 

 الخاصة.

 

ام سعر الصرف المتفق عليه يتم استخدعند إعداد التقرير، 

لتحويل جميع النفقات المتكبدة خالل الفترة المشمولة بالتقرير 

 العقد. المعتمدة في عملةالإلى 

 

ليس من الضروري تحويل كل عملة من العمالت األجنبية بشكل 

رة من العملة المستخدمة أو مباشالحسابات فردي في دفاتر 

عدل على كل بند من بنود لنفقات. يتم تطبيق المبالنسبة إلى ا

 احتساب، ويمكن الحساباتالميزانية كما هو موضح في رصيد 

 قيم الوحدة وفقا لذلك.

 

 120يورو مسجل بقيمة  000 100مثال: تمويل مسبق بمبلغ 

 المستفيد. حساباتدوالر أمريكي في  000

 

المنبثق عن التقرير المالي  يشير، المعنيّةفترة الفي نهاية 
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 إلى مبلغ كلي قدرهالمالية المقومة بالدوالر األمريكي  القائمات

اإلدارة التقرير المرسل إلى  يشيردوالر أمريكي.  000 90

 يورو. 000 75 إلى مبلغ كلي قدره المتعاقدة

 

 يتم، سيتم تأجيلهن تمويل مسبق منبثق عإذا كان هناك رصيد 

إلى اليورو باستخدام سعر الصرف  المصاريف أّوالتحويل 

حتى يتم  سجيل دفعة التمويل المسبق المعنيت زمنمعمول به ال

استنفاذ الرصيد. سيتم بعد ذلك استخدام سعر الصرف الساري 

 وقت تسجيل المدفوعات الالحقة.

 

تكاليف على نفقته ال، غالبا ما يتكبد المستفيد عملالفي نهاية 

من قسط الخاصة، ونقصد هنا التكاليف غير المرتبطة بأي 

أقساط التمويل المسبق للمفوضية )التي تم استخدامها كليا 

بالفعل(. عند تحويل هذا المبلغ )المبلغ الممول مسبقا من 

، يستخدم المستفيد معدل للتصريح بذلكالمستفيد( إلى اليورو 

تحويل تم تحديده مسبقا في قسم الشروط الخاصة وفقا 

أحكام خاصة، يتم  إذا لم تكن هناك أيّة .لممارساته المحاسبية

االدارة تطبيق سعر صرف الدفعة األخيرة المستلمة من 

 على المبلغ الذي تم تمويله مسبقا من قبل المستفيد. المتعاقدة

 

 سعر الصرف والمحاسبة

يجب تطبيق هذه القاعدة لتحويل التكاليف المتكبدة بعمالت 

المستفيدين أو  حساباتالعمالت المستخدمة في  تختلف عن

 .عملالفي إطار  الكيانات المنخرطة

 

فروقات الصرف والمواءمة قدر اإلمكان مع  ولتقليص

، يُسمح الكيانات المنخرطةالممارسات المحاسبية للمستفيدين و

لهذه األخيرة باستخدام الممارسات المحاسبية المعتادة لديهم، 

. 10.15بشرط أن تمتثل للشروط المنصوص عليها في الفصل 

بالمستفيدين ة الخاصة يّ ممارسات المحاسبعلى ال، يجب عموما

 بات األساسية التالية:بالمتطلّ  أن تلتزم

الطريقة  تعكسكقواعد محاسبية، أي أن  مضّمنةأن تكون  -

 ؛المنخرطةالتي يستخدمها المستفيدون أو الكيانات 

 يتم تطبيقها بانتظام؛أن  -

المعامالت أن تضمن المعاملة المتساوية مع جميع أنواع  -

 ومصادر التمويل؛

والتحقق من أسعار الصرف  ممكنا إثبات النظامأن يكون  -

 .يسيرا

 

سعر الصرف المستخدم  تضمين يجدر، المراجعةألغراض 

والقيمة الحسابات لتسجيل النفقات في في المستندات األصلية 

في جميع الحاالت، يجب أن يكون والتي تم إنشاؤها. 

كما المستفيدون قادرين على إثبات سعر الصرف المستخدم 

 األسعارمن  بسهولة حققالتّ يمّكن نظام المحاسبة من  ينبغي أن

 المذكورة والطريقة التي يتم بها إجراء التحويل.

 

إذا كانت الممارسات المحاسبية ألحد المستفيدين أو إحدى 
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لشروط المذكورة أعاله تتوافق مع اال  الكيانات المنخرطة

حويل باستخدام البند التّ  سعرتحديد  ينبغي(، 10.15)الفصل 

 المبين في الشروط الخاصة. المعنيّ 

 

 ال يوجد تعريف محدد لتقلبات أسعار الصرف االستثنائية.

 

تأثير  حسبالعديد من التدابير التصحيحية  اعتباريمكن 

 :عملالالتقلبات على 

 

عنصر يمكن على سبيل المثال حذف  :عملالأ( إعادة هيكلة 

 أو تعديله. من عناصر المشروع

 

 .العقد أو إنهاؤهب( تعليق   

 

 .مخصصات الطوارئج( اللجوء إلى   

 

 الطوارئ. مخصصاتبشأن استخدام  7.14انظر الفصل 

 

 

 : المحاسبة والمراقبة الفنية والماليّة16الفصل  3.3.19

 الحسابات 1.3.3.19

 المبادئ التوجيهيّة نص الفصل

دقيقة  حساباتيجب على المستفيدين مسك  1.16

 حساباتفي شكل  عملالومنهجية تتعلق بتنفيذ 

 .خاّصة مزدوجة

 

 ينبغي أن تكون هذه المحاسبة:

ام المحاسبة المعتاد نظ منضوية تحتأ( 

 أو مكّملة لهذا النظام.للمستفيدين 

وقواعد ب( ملتزمة بسياسات المحاسبة وقواعدها 

 لدفاتر في البلد المعني.مسك ا

التحقق من ميّسرة لعمليّة المتابعة والتحديد وج( 

 .عملالوالنفقات المتعلقة ب المداخيل

 

عند التصرف في تمويالت االتحاد األوروبي، يجب على المستفيدين 

لمهنية المعترف بها ألنظمة مراعاة تطبيق المعايير ا المنخرطةوالكيانات 

 مسك الدفاتر والمحاسبة واستخدام الدفاتر المحاسبية المزدوجة.

إلى لغة العقد أو إلى لغة من لغات االتحاد  المؤيّداتال تُعتبر ترجمة جميع 

 لالّطالع على مزيد من التّفاصيل(. 4.2األوروبي إلزامية )انظر الفصل 

 

والمراجعة  التدقيقالمالي و في التقرير المضّمنةالتوفيق بين المعلومات 

 ةالمحاسبي

. يمكن ا أمرا يسيراوالتحقق منه عملالقة بفقات المتعلّ يجب أن يكون تحديد النّ 

المعني، أو عن طريق  عملمنفصلة لل حساباتالقيام بذلك عن طريق استخدام 

ظمة أن بسهولة من خالليمكن تحديدها وتتبعها  عملالالتأكد من أن نفقات هذا 

 المبرمة عقود المنح القديمة )عقود المنحالنسبة إلى محاسبة المستفيدين. ب

يكون التصريح بالفائدة إلزاميا بموجب العقد، يجب  حينما(، 2013 سنةقبل 

 المدفوعة منتفاصيل الفائدة المكتسبة على األموال  الحسابات تتضّمنأن 

 .االدارة المتعاقدة

 

 المطابقةيجب أن يضمن المنسق إمكانية  2.16

بسهولة بين التقارير المالية المطلوبة في الفصل 

 والكشوفاتالحسابات وونظامها المحاسبي  2

، يجب على وبناء على ذلك. الموافقة لها

المناسبة ألغراض  المطابقاتالمستفيدين إعداد 

قوائم الجرد التّفقّد والمراجعة باإلضافة إلى 

التفصيلية الداعمة والحسابات  والتحليالت

ق إعداد أدوات المراقبة واالتفاقيات الضرورية مع يجب على المنسّ 

 المطابقةحتى تكون قادرة على  المنخرطةالمستفيدين المشتركين والكيانات 

ونظام  2صل بسهولة بين التقارير المالية )المؤقتة والنهائية( المطلوبة في الف

. ولهذه الغاية، يجب الموافقة لهاوالبيانات  الحساباتو األطرافالمحاسبة لكل 

إلعداد  المنخرطةعلى المنسق التعاون مع المستفيدين المشتركين والكيانات 

 الحساباتغيرها من والجرد والتحليالت قائمات و المناسبة المطابقات

 التفصيلية الداعمة.
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  األخرى.

توفر المفوضية دليال لإلدارة المالية للمستفيدين من أموال االتحاد األوروبي 

الخارجية. يهدف هذا الدليل إلى مساعدة المستفيدين من  لألعمالالمخصصة 

ألحكام المتعلقة باإلدارة إلى اعلى تحقيق االمتثال  أموال االتحاد األوروبي

لمساعدة الخارجية الممولة من المالية الواردة في العقود المتعلقة بعمليات ا

من هذا الدليل إرشادات وتوجيهات  8االتحاد األوروبي. تتضمن الوحدة 

الغرض(. يُنصح  مرجعيّة فيقائمة  يضّم الدّليلإلعداد التقارير المالية )

المستفيدون بشدة بالرجوع إلى هذه الوحدة: 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/financial- 

 .fr.htmمجموعة أدوات اإلدارة_

 

فهو يقدم  ت له قيمة قانونية،جزءا من العقد وليس مالحظة: هذا الدليل ليس

. أقسامهع في بعض وقد يختلف عن العقد الموقّ  فحسبإرشادات عامة 

المنخرطة عدم االعتماد حصريا ، يجب على المستفيدين والكيانات وبالتّالي

الخاّصة بهم لضمان االمتثال التعاقدية  الوثائقالرجوع دائما إلى على الدليل و

 .اللتزاماتهم التعاقدية

 

 

 الحق في الّنفاذ 2.3.3.19

 المبادئ التوجيهيّة نص الفصل

يسمح المستفيد )المستفيدون( للمفوضية األوروبية،  3.16

ل، ومكتب المدعي العام والمكتب األوروبي لمكافحة االحتيا

خارجي  مدقّقوأي  ،دائرة المحاسبات األوروبيةاألوروبي، و

 .المراجعةبإجراء عمليات  المتعاقدةاالدارة مفوض من 

 

 الالزمة لتسهيل عملهم. التدابيرجميع  أن يتّخذعلى المستفيد 

 

 والمتعاقدين الكيانات المنخرطةيجب على جميع المستفيدين و

والمستفيدين الفرعيين من الدعم المالي الذين يتلقون األموال 

ى جميع بسهولة إل نفاذبالمن المفوضية األوروبية أن يسمحوا 

 الوثائق واألنظمة المستخدمة من إدارة العمل من طرف

موظفي المكتب األوروبي موظفي المفوضية األوروبية، و

ودائرة  ،ومكتب المدعي العام األوروبي ،لمكافحة االحتيال

تدقيق أو التحقق الخارجي يقوم بعمليات  مدقّقالمحاسبات وأي 

 .المرتبط بالعمل

 

الع على الوثائق األطراف من االطّ ن كل هؤالء يجب أن يتمكّ 

في وعند االقتضاء  عملالفي البلد الذي يتم فيه تنفيذ الموجودة 

 المقر الرئيسي.

 

المنسق والمستفيدين المشتركين والكيانات  يتعيّن على

واألطراف الثالثة التي تتلقى دعما ماليا  والمتعاقدين المنخرطة

اتخاذ جميع التدابير الالزمة لتسهيل عمليات التحقق وتوفير 

 المعلومات المطلوبة بسرعة.

 

 المستفيدون للكيانات السالفة الذكر بالقيام بما يلي: يخّول 4.16

 

 .عملالتنفيذ فيها يتم  التيأ( الدخول إلى المواقع والمباني 

 

 واألنظمة المعلوماتيّةأنظمة المحاسبة  االّطالع علىب( 

والوثائق وقواعد البيانات المتعلقة باإلدارة الفنية والمالية 

 .عمللل

 

 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/financial-management-toolkit_fr.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/financial-management-toolkit_fr.htm
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 أخذ نسخ من الوثائق.ج(    

 

 إجراء عمليات مراقبة ميدانية.د(    

 

جميع المستندات المحاسبية  بناء علىهـ( إجراء تدقيق كامل   

 .عملالوأي وثيقة أخرى تتعلق بتمويل 

باإلضافة إلى ذلك، سيتم تفويض المكتب األوروبي  5.16

لمكافحة االحتيال بإجراء عمليات مراقبة وتحقق ميدانية وفقا 

لإلجراءات المنصوص عليها في تشريعات االتحاد األوروبي 

لحماية المصالح المالية لالتحاد من االحتيال والمخالفات 

 األخرى.

 

 باسترجاعيتعلّق قرار  اذاتّخ النتائج إلى تفضيعند االقتضاء، قد 

 .المفّوضيّةمن قبل  األموال

 

األشخاص المفوضين من قبل المفوضية  يتّم نفاذ 6.16

األوروبية والمكتب األوروبي لمكافحة االحتيال ومكتب المدعي 

 حساباتال ودائرة المحاسبات وكذلك مدقّقالعام األوروبي 

 تحقّقجراء عمليات إل االدارة المتعاقدةمن الخارجي المكلّف 

، في كنف السرية التامة تجاه 15.7الفصل ووفقا لهذا الفصل 

بالتزامات القانون العام التي  االخاللاألطراف الثالثة، دون 

 يخضعون لها.

لمكتب إلى االمعلومات المقدمة إلى المفوضية أو  يتم التعامل مع

وبي أو مكتب المدعي العام األور االحتيالاألوروبي لمكافحة 

 المفّوض،الخارجي  مدقّق الحساباتأو دائرة المحاسبات أو 

يتم تداولها علنا مع المنظمات األخرى،  والسرية منتهى الب

دون اإلخالل بالتزامات القانون العام التي تخضع لها األطراف 

 المعنية.

 

 حفظ الملفات 3.3.3.19

 المبادئ التوجيهيّة نص الفصل

يجب على المستفيدين االحتفاظ بالوثائق المحاسبية  7.16

المتعلقة بالعقد لمدة خمس سنوات بعد دفع الرصيد،  المؤيّداتو

ولمدة ثالث سنوات في حالة المنح التي ال تتجاوز قيمتها 

البت في عمليات في جميع األحوال إلى حين يورو، و 60000

 جارية.أو المطالبات الالنزاعات  وأ الّطعون وأ التحقق

 

يجب العمل على تيسير الوصول إلى المستندات وحفظها 

ن على المنسق إبالغ يتعيّ وبطريقة تسمح بسهولة المراقبة، 

 .بكل دقّة بمكان حفظها االدارة المتعاقدة

 

لمدة خمس سنوات )أو  المهّمةيجب االحتفاظ بجميع المعلومات 

 60000 ال يتجاوزلمدة ثالث سنوات إذا كان مبلغ المنحة 

( 4.18ل دفع الرصيد أو السداد )الفص ابتداء من تاريخيورو( 

حسب العمليّة األخيرة المنجزة، ( 6.18أو التعويض )الفصل 

في البلد الذي يتم فيه تنفيذ  اإلجراء ملِزما لم يكن هذا وإنحتى 

 األنشطة.

 

 المنخرطةينطبق هذا االلتزام على المستفيدين والكيانات 

والمستفيدين الفرعيين من الدعم المالي الذين  والمتعاقدين

االتحاد األوروبي أو الذين تلقوا  ممّول من عمليشاركون في 

 .عملالأمواال في إطار هذا 

 

 المنخرطةيجب على المستفيدين التأكد من أن الكيانات 

والمستفيدين الفرعيين من الدعم المالي قد سجلوا  والمتعاقدين

تضمين بنود تتعلق بمسك الدفاتر وتسمح هذا االلتزام من خالل 

في العقود  16للفصل عمليات التدقيق والتحقق وفقا إجراء ب

 ذات الصلة.

 

 المؤيّداتمكان حفظ 

 

 لة مهمة في سياق عمليات التدقيق أومسأالغالبا ما تكون هذه 

 تة بينال سيما في الحاالت التي تكون فيها األنشطة مشتّ  التحقق
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داخل  بعيدة جغرافيا عن بعضها البعض سواءمواقع مختلفة أو 

 أو في عدة دول.ذاته البلد 

 

الوطنية الكيانات القانونية باالحتفاظ  التراتيبتُلزم العديد من 

على  والوثائق الجبائيّةبأصول مستنداتها المحاسبية )الفواتير 

 سبيل المثال( في البلد الذي تم تسجيل الكيان فيه.

 

في  االدارة المتعاقدةيتحمل المنسق المسؤولية المالية تجاه 

أو المناسبة )في الوقت المناسب(  المؤيّداتعدم تقديم  صورة

لة التصريح بعدم أهلية التكاليف سواء بالنسبة إلى في حا

أو المنخرطة أو المتعاقدين الكيانات  أو، الشركاءالمستفيدين 

يجب على المنسق والي. المستفيدين الفرعيين من الدعم الم

 أهلية التكاليف وفقا للعقد. لضمانوضع أنظمة مراقبة 

 

المتعلقة  المؤيّداتلذلك يوصى بأن يحتفظ المنسق بنسخ من 

مركزي )دون  موقعفي  ،باألنشطة المنفذة في مواقع متفرقة

في الرجوع إلى  المدقّقينأو  االدارة المتعاقدةالمساس بحق 

ب أن يكون النفاذ إلى البيانات المسجلة يجوالوثائق األصلية(. 

في شكل إلكتروني في أنظمة المعلومات الرقمية متاحا من هذا 

 الموقع المركزي.

 

بالموقع )المواقع(  اإلدارة المتعاقدةيجب على المنسق إبالغ 

األنظمة والوثائق المذكورة أعاله في التقرير فيه توجد  الذي

(. يهدف هذا االلتزام إلى 5النهائي )الملحق السادس، النقطة 

يق والتحقق السماح بالتخطيط الفعال وتنفيذ عمليات التدق

لمجرد عدم توفر  التكاليفأهلية الالحقة وتجنب سقوط 

 في الوقت المناسب. المطلوبةالمستندات 

 

قد يطرأ  بأي تغيير االدارة المتعاقدةيجب على المنسق إبالغ 

ديث هذه المعلومات تحيقوم بأن ( الحقا والمواقع) لموقععلى ا

إرسال طلب التدقيق. قد يؤدي عدم توفر  إبّان إذا لزم األمر

إلى بطالن أهلية  في المكان )األماكن( المعلن عنه المؤيّدات

 التكاليف.

 

 المنخرطةعندما يُلزم التشريع المحلي المستفيدين أو الكيانات 

لي باالحتفاظ الفرعيين للدعم الما المستفيدينأو  المتعاقدينأو 

بالوثائق األصلية في أماكن عملهم، يُطلب من المنسق التحقق 

من هذا االلتزام ويجب أن يضمن مسبقا وجود أنظمة رقابة 

 داخلية لضمان أهلية تلك التكاليف وفقا للعقد.

 

أهلية جميع مسؤوليّة استيفاء شروط المنسق تقع على عاتق 

 .الماليالتقرير النفقات المتعلقة بالمشروع الواردة في 

 

المتعاقدة أن تطلب من المنسق أن  دارةإذا لزم األمر، يجوز لإل

 تفقّديتيح النفاذ إلى األنظمة والوثائق المذكورة أعاله في إطار 

المقرات المركزية )مقر المنسق على سبيل المثال( داخل البلد 

. يجب على المنسق إبالغ أو خارجه فيه العمل يُنجزالذي 
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قيود قانونية أو قيود أخرى يجري تطبيقها  ةبأي المتعاقدةاالدارة 

 أو قد تنطبق على نقل األنظمة والوثائق المذكورة أعاله.

 

متاحة إما في شكلها  المؤيّداتيجب أن تكون جميع  8.16

 األصلي، بما في ذلك الشكل اإللكتروني، أو في شكل نسخة

 .عاديّة

 والحساباتيجب على المستفيدين تحديث أنظمة المعلومات 

 المؤيّداتوسجالت المحاسبة الخاصة بهم واالحتفاظ بجميع 

 ، المالية والفنية.عملالالمتعلقة ب

 

يجب أن تكون السجالت والمستندات المحاسبية والوثائق 

كان شكلها ورقيا أو الداعمة متاحة في شكل مستندات، سواء 

على  ما جتماعالخطي التقرير يعتبر ال)ذلك  غيرهأو  إلكترونيا

سبيل المثال أكثر موثوقية من العرض الشفوي للموضوعات 

 التي تمت مناقشتها(.

 

 يمكن قبول المستندات اإللكترونية فقط في الحاالت التالية:

 

المستندات التي تم إعدادها أو استالمها من قبل  -

يل المثال، أمر شراء المستفيدين الكترونيا في األصل )على سب

 أو تأكيد(؛ أو

 

إذا كان نظام األرشفة اإللكترونية الذي يستخدمه المستفيد، 

والمطابق للمعايير المعمول بها )على سبيل المثال، نظام معتمد 

 لدى المدقق. وفقا للتشريعات الوطنية( مقبوال

 

، تشتمل 2باإلضافة إلى التقارير المذكورة في الفصل  9.16

 الوثائق المذكورة في هذا الفصل على :

 

( الصادرة عن الورقيّة)أ( السجالت المحاسبية )الرقمية أو 

 الشامل المحاسبيدفتر الالنظام المحاسبي للمستفيدين مثل 

الرواتب وسجالت األصول الثابتة  حساباتوالدفاتر الفرعية و

 معلومات محاسبية أخرى ذات صلة؛ ةوأي

 

ب( مستندات داعمة تثبت إجراءات الشراء مثل وثائق العطاء 

 وعروض مقدمي العطاءات وتقارير التقييم؛

 

ج( مستندات داعمة تثبت االلتزامات، مثل العقود وأوامر 

 الشراء؛

 

د( وثائق تثبت تقديم الخدمة مثل التقارير المعتمدة وكشوف 

النقل وإثبات الحضور في الندوات أو الحضور وتذاكر 

المؤتمرات أو الدورات التدريبية )بما في ذلك الوثائق والمواد 

 المستلمة والشهادات( وما إلى ذلك؛

 

هـ( وثائق تثبت استالم التجهيزات، مثل مذكرات التسليم من 

 المزودين؛

 

 و( مستندات داعمة تثبت إتمام األشغال، مثل شهادات االستالم؛

 

قدم أمثلة على الحد األدنى من المتطلبات وي يحدد هذا الفصل

تقع على ع المستندات التي يجب االحتفاظ بها. ومع ذلك، أنوا

أخرى ضرورية  مؤيّدات ةتقديم أيمسؤولية المستفيدين  عاتق

 النفقات، وفقا للمعايير المعمول بها. لتأييدأو ذات صلة 

 

نظام المتعلّقة بالوثائق يمكن طلب و هذه القائمة ليست شاملة

ويض بالتوقيع والعقود والتف التراتيبعمل المستفيدين )

والمحاسبة اجتماعات مجلس اإلدارة  جلسات ومحاضر

عملية  في إطارلموظفين وما إلى ذلك( والسياسات المعتمدة ل

 .تفقّدية

 

يوصى بشدة أن يتحقق المنسق باستمرار من مطابقة واكتمال 

واالحتفاظ بالنسخ  عملالالمستندات المذكورة أثناء تنفيذ 

المناسبة. يمكن أن يؤدي تجديد الموظفين وضيق الوقت الذي 

إلى جعل  ةأو عمليات التدقيق المفاجئ عملاليسبق انتهاء 

استعادة المعلومات الضرورية الناقصة وتبرير أهلية النفقات 

 أمرا معقدا أو حتى مستحيال في بعض األحيان.

 

 الصفقات

 

اإلدارية المتعلقة بإسناد العقود  األعماليجب أن تكون جميع 

( 10المنفذة لجميع عقود األشغال والتزويد والخدمات )الفصل 

متاحة للتحقق من أن جميع المشتريات قد تمت وفقا للقواعد 

 المعمول بها بشأن الصفقات.
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 وثائق إلثبات المشتريات، مثل الفواتير واإليصاالت؛ز( 

 

ح( وثائق إلثبات الدفع، مثل البيانات المصرفية وإشعارات 

 ؛المتعاقد الطرف الخصم وإثبات الدفع من قبل

 

الضرائب أو  باسترجاعط( إثباتات على أنه ال يمكن المطالبة 

 القيمة المضافة المدفوعة؛ األداء على

 

توضح المسافة المقطوعة، ومعدل استهالك ي( قائمة موجزة 

، فيما المركبات المستخدمة، وسعر الوقود وتكاليف الصيانة

 ؛يتعلق بتكاليف الوقود وزيوت التشحيم

 

ك( سجالت الموظفين والرواتب مثل العقود وكشوفات 

 إلى الموظفين المنتدبينالرواتب وكشوفات الحضور. بالنسبة 

األجر تفاصيل بغي االحتفاظ بينمحليا بعقود محددة المدة، 

المحلي، وتحتوي على  المسؤولمن المدفوع المؤّشر عليها 

جتماعية واألداءات اال الخام تفاصيل بنود إجمالي الراتب

لموظفين المغتربين أو والتأمين وصافي الراتب. بالنسبة إلى ا

في أوروبا(،  عملالالموظفين المتواجدين في أوروبا )عند تنفيذ 

ي النفقات الشهرية للحضور الفعلي الت بياناتاالحتفاظ بيجب 

كل وحدة حضور تمت الخاّصة ب التكاليف على إعدادها بناءيتم 

واألداءات الخام صيل الراتب احتوي على تفوت ،معاينتها

 .الّصافي الراتبواالجتماعية والتأمين 

 

بخصوص  المؤيداتما يكفي من يجب أن يحتفظ المستفيدون ب

مقدمي المتخذ بشأن القرار التي تبرر إلجراءات المطبقة ا

( وقرار عندما ال يتم إجراء طلب عروض مفتوحالعروض )

 اإلسناد.

 

 تكاليف الموظفين

 

 أجور يجب التأكد من االحتفاظ بسجالت واضحة لجميع تكاليف

. تتضمن عملالهذا بخصوص الموظفين المحليين واألجانب 

عقد العمل وتفاصيل  المعلومات التي يجب االحتفاظ بها:

اشتراكات الضمان و، الخامصافي الراتب من الراتب  احتساب

 االجتماعي والتأمين.

 

والكيانات مستفيدين المصاريف الخاّصة باليجب توثيق كل هذه 

وعدم القدرة  المؤيّدات. يشكل غياب بعض الوثائق والمنخرطة

 المتعلّقة بالراتب من بين األسبابمعلومات ال إلى النفاذ على

 لعدم تأهيل التكاليف. ةمتكررال

 

)المقيمين في البلد(  المغتربينمالحظة: فيما يتعلق بالموظفين 

، يُنصح باالحتفاظ بملف مفصل المقر الرئيسيأو المقيمين في 

كل  في العمل لكل فرد المقضي في وقتالبشكل خاص عن 

باإلضافة إلى المعلومات المذكورة  عمل ّماشهر في إطار 

الحضور الموقعة والمعتمدة أفضل طريقة  أوراقتعتبر أعاله. 

 لتبرير مشاركة الموظفين في مختلف المشاريع المعنية.

 

تعيين مستشار لفترة معينة في إطار العمل، يجب  في صورة

أن يتضمن العقد جميع المعلومات الالزمة المتعلقة بمشاركته 

في العمل. مالحظة: بما أن تعيين المستشارين يستلزم عموما 

عقد خدمات، يتم االنتداب وفقا للقواعد الموضحة في  إبرام

مزيد ل، النقطة أ(، 2.14الملحق الرابع )انظر الفصل 

 التفاصيل(.

 

 الضرائب

 

 وفي جميع الحاالت )سواء كانت الضرائب والرسوم مؤهلة أ

لهم إن  التابعة(، يجب على المستفيدين )والكيانات غير مؤهلة

الضرائب والرسوم  استرجاعوجدت( تبرير عدم قدرتهم على 

أو الحصول على اإلعفاء منها بموجب القانون الوطني 

المعمول به. ليس من الضروري دائما تقديم هذه الوثيقة الداعمة 

المتعاقدة، ولكن يجب أن تكون متوفرة عند الطلب  دارةلإل

تقرير التحقق من النفقات أو  إعداد أثناء المدقّقينوتقديمها إلى 

مزيد الللحصول على  Jرجى الرجوع إلى الملحق . يالتدقيق

 المطلوبة. المؤيّداتمن المعلومات حول 

 

ال يمكن أن تكون الشهادة المعدة داخليا كافية لتبرير استحالة 

، وبالتالي استرجاعهاالحصول على إعفاء من الضرائب أو 
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، يقانوننص من  مقتطففإن التأكيد "الخارجي" ضروري: 

 الجبائية، إلخ.من السلطات  تصريح

 

 بطاقات الصعود إلى الطائرة

 

يجب أن تكون مصاريف السفر الجوي مدعومة بوصل 

 المسافر وإثبات الدفع.

 

بشكل استثنائي، عندما ال تصدر شركة الطيران بطاقة تقليدية 

األخرى المناسبة  المؤيّداتللصعود إلى الطائرة، يمكن قبول 

 الحساب)ورقة حضور المؤتمر وفواتير الفندق، وكشوفات 

البنكي، ونسخة من تأشيرات الدخول وشهادات الخروج 

الملصقة على جواز السفر والتصريح على الشرف، إلخ(، 

تعويضا عن  نه لم يتلقبشرط أن يصّرح الشخص المعني أ

 وسيلة أخرى. ةالمصروفات المذكورة بأي

 

 (المنح الفرعيّةلمالي ألطراف ثالثة )بما في ذلك الدعم ا

 

حسب هدف الدعم  المؤيّداتفي سياق الدعم المالي، تختلف 

المالي ونوعه )تكاليف الوحدة والمبلغ اإلجمالي والتمويل 

بسعر ثابت وسداد التكاليف الفعلية المتكبدة وما إلى ذلك( كما 

 .عملالهو مبين في وصف 

 

االتفاقية أو العقد،  المؤيّداتعلى سبيل البيان، يجب أن تتضمن 

باإلضافة إلى دليل يثبت استالم األموال وتنفيذ النشاط الذي يتم 

دفع الدعم المالي من أجله )في الحاالت التي يكون فيها الدعم 

 المالي مرتبطا بنشاط معين(.

 

عليه في العقد، قا لما تم االتفاق وف ىخريتم قبول أية مؤيّدات أ

 نفس الوثائقأن تكون هذه المستندات  من الضروريليس و

التي يتم توفيرها عادة في سياق المنحة التقليدية )مثل الفواتير 

وكشوفات الدفع وما إلى ذلك(، وال تنطبق القواعد المتعلقة 

 لذابأهلية التكاليف للمستفيدين بالضرورة في هذه الحالة )

"إعادة توزيع  الدعم المالي" بدال منمصطلح "ام يفضل استخد

المنحة" عندما ال يأخذ هذا الدعم شكل إعادة توزيع المنحة(. 

األكثر مالءمة  المؤيّداتوالمستفيدون  االدارة المتعاقدةستحدد 

 في هذه الحالة.

 

يوصى بشدة أن يتم وصف هذه المستندات بأكبر قدر ممكن من 

في نهاية  ة المتعاقدةاالدارصيل في العقد، بحيث تكون االتف

أو الفترة المشمولة بالتقرير راضية وال يواجه  عملال

مشكلة في إطار  ةلهم أي التّابعةالمستفيدون والكيانات 

 المراجعة. خالل الجلسات اإلعالمية، يُنصح بدعوة المرشحين

في مقترحات تهدف إلى تبرير الدعم  المحتملين إلى التفكير

 المالي المقدم.

 

مثال: تم منح دعم مالي لدفع مبلغ معين في إطار تحقيق فعالية 
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معينة، أو لمساعدة أشخاص معينين على العودة إلى بلدهم. في 

مثل هذه الحاالت، يمكن إثبات وقوع التظاهرة أو العودة إلى 

 بلد الموطن بطريقة أخرى غير الفواتير.

 

م قبولها التي يمكن أن يت المؤيّداتيشير هذا الفصل إلى نوع 

مثل هذه  التنسيق والوضوح. إذا تعذر تقديم ألغراض

يتم اتخاذ من ثّم ، يجب تقديم تفسير والمستندات ألسباب مبررة

االدارة كل حالة على حدة من قبل  استنادا إلىقرار مستنير 

إذا  لقرار أيضا على توصيات المدقّقين، ويعتمد هذا االمتعاقدة

 لزم األمر.

 

 

 الفصولااللتزامات المنصوص عليها في  مخالفةتعدّ  10.16

خرقا ألحد االلتزامات الجوهرية بموجب  9.16إلى  1.16من 

المتعاقدة على وجه  دارةهذا العقد. في هذه الحالة، يجوز لإل

الخصوص تعليق العقد أو المدفوعات أو الموعد النهائي للدفع 

 وإنهاء العقد أو تقليص قيمة المنحة.

 

 

 : مبلغ المنحة النهائي17صل الف 4.3.19

 المبلغ النهائي 1.4.3.19

 المبادئ التوجيهيّة نص الفصل

ال يجوز أن تتجاوز المنحة الحد األقصى المحدد في  1.17

( من الشروط الخاصة، بالقيمة المطلقة أو بالنسبة 2) 3الفصل 

 المئوية.

 

أقل من التكاليف  عملالإذا كانت التكاليف المؤهلة في نهاية 

( من الشروط 1) 3المؤهلة المقدرة كما هو مذكور في الفصل 

تطبيق النسبة المتعلّق بالخاصة، فإن المنحة تقتصر على المبلغ 

( من الشروط 2) 3المئوية المنصوص عليها في الفصل 

من قبل  المصادق عليه للعملالتكاليف المؤهلة بالخاصة 

 .االدارة المتعاقدة

 

روط الخاصة الحد األقصى لمبلغ المنحة )بالقيمة تحدد الش

المطلقة( الذي ال يمكن تجاوزه تحت أي ظرف من الظروف، 

مساهمة )بالنسبة المئوية( في التكاليف المؤهلة الباإلضافة إلى 

 للطالبين)و"التكاليف المقبولة" عندما تنص المبادئ التوجيهية 

لمساهمة سبة اوالشروط الخاصة عن مثل هذا النظام(. تخضع ن

يتحّمل االتحاد الذي يتطلب أال إلى مبدأ التمويل المشترك 

الموارد الالزمة لتنفيذ الخاص بتمويل األوروبي كامل مبلغ ال

 .العمل

 

من مصادر التمويل المتأتية لذا، يمكن أن تأخذ األموال 

 األخرى شكل:

 ؛المنخرطةالمساهمة الذاتية للمستفيدين أو الكيانات  -

)عند االقتضاء، يجب تقديم تقدير في  العملاتج عن خل النّ الدّ  -

 مرحلة تقديم العرض، وتأكيده عند طلب دفع الرصيد(؛

 المساهمات المالية أو العينية من قبل مانحين آخرين. -

ق ة في التمويل، يجب على المنسّ ازدواجيّ  ةب أيّ من أجل تجنّ 

من لمطلوبة أو ااإلشارة إلى مصادر ومبالغ التمويل المستلمة 

التكاليف الكلية أو الجزئيّة للعمل أو  لتمويلاألوروبي االتحاد 

وجميع األموال المستلمة أو خالل نفس السنة المالية،  التسيير

 المطلوبة للعمل ذاته.

يُطلب من المنسق اإلعالن عن التمويل المشترك المدفوع 

 .مؤيّداتبالفعل في التقرير النهائي، دون الحاجة إلى 
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التقارير النهائية  بناء علىتحديد المبلغ النهائي للمنحة  يتم

 .االدارة المتعاقدةالمعتمدة من قبل 

يجدر في البداية أن يتم التحقق من صحة التقارير المذكورة 

 التثبت من امتثالها ألحكام العقد.و

 

 يعتمد مبلغ المنحة النهائي على التكاليف المؤهلة المعتمدة.

 

الفصل  بناء علىيتم التحقق من أهلية التكاليف بشكل أساسي 

، ولكن أيضا مع مراعاة األحكام األخرى المنصوص عليها 14

في طلب تقديم العروض أو الشروط الخاصة أو المرفقات 

 بالعقد. المتعلّقةاألخرى 

 

خيارات التكلفة  بناء علىلة المسددة في سياق التكاليف المؤهّ و

ة في العقد، يتم تحديد التكاليف المؤهلة وفقا المبسطة المحدد

شروط الالزمة للتحقق من امتثالها ل المؤيّداتلجودة وكمية 

(. عملالوصف و، جذاذة الميزانيةسيما الدفع المحددة في العقد )

االمتثال الجزئي للشروط، يجوز تطبيق الحصة  في صورة

م تنفيذها التناسبية على الدفعة النهائية وفقا لألشغال الذي ت

 بالفعل.

 

تكاليف الوحدة، يتم التعديل  بناء علىعندما يتم تحديد التمويل 

ه ببساطة عن طريق ضرب تكلفة الوحدة احتسابتلقائيا ويتم 

المذكورة في عدد الوحدات المستهلكة أو المنتجة. بالنسبة 

التصحيح  احتسابلمبالغ أو تمويالت السعر الثابت، قد يكون 

 أكثر تعقيدا.

 

التوصل  من األفضلب أي نزاع أو اختالف، وبالتالي، لتجن

إلى اتفاق خالل مرحلة إعداد العقد ثم تحديد ما يلي بوضوح 

 في العقد:

 

 شروط الدفع؛ -

 

ا ة تطبيق الخصومات عندما يتم استيفاء الشروط جزئيّ كيفيّ  -

 فقط.

 

 ةالمالي والقائماتالتقرير السردي  معالجة تمّ أن ت من المهمّ 

 ،وحتى تكون التكاليف المعلنة مؤهلة ،قةة بطريقة منسّ الختامي

، وفقا ألحكام العقد، للعملمع التنفيذ الفعلي تتوافق  ينبغي أن

 .على وجه الخصوص لملحق األولاو

 

باإلضافة إلى ذلك، وبغض النظر عن التكاليف المتكبدة، يمكن 

أو سوء التنفيذ، أو  عملالعدم تنفيذ  في صورةتخفيض المنحة 

 (.2.17 تكمال جزئي أو متأخر لألشغال )الفصلاس

 

من  المقدّم تمويللالنهائي ل االحتياطيالمبلغ  احتساب يتمّ 

االتحاد األوروبي من خالل تطبيق النسبة المئوية للتمويل 
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( 2) 3المشترك للتكاليف المؤهلة المنصوص عليها في الفصل 

في إطار  المصّرح بهاتكاليف المؤهلة للمن الشروط الخاصة 

 .االدارة المتعاقدةعليها من قبل  والمصادقطلب دفع الرصيد 

 

 ( يتعلق بـ7اشتملت الشروط الخاصة على بند )الفصل  إذا

تقتصر المنحة أيضا على نسبة مئوية "نظام التكلفة المقبول"، 

وال تكون  عملالتي تم قبولها في إطار المن إجمالي التكاليف 

ة من التكاليف المؤهلة )يتم تطبيق فقط على نسبة مئوي مقصورة

 القيمتين اللتين تم الحصول عليهما(. بين من األصغرالقيمة 

 

قد يقتصر الحد األقصى لمبلغ المنحة أيضا على الحد األقصى 

لمساهمة االتحاد األوروبي المعبر عنها بالقيمة المطلقة في 

( من الشروط الخاصة. إذا تجاوز مبلغ التكاليف 2) 3الفصل 

 3الفصل  المؤهلة المعتمدة التكاليف المقدرة كما هو مذكور في

يتعين على المستفيدين تحمل ( من الشروط الخاصة، 1)

 .اإلضافيّةالتكاليف 

 

 مثال:

 

للنفقات النهائية أقل من المبلغ المتوقع،  الجمليإذا كان المبلغ 

يمكن أن يكون مبلغ الدفعة النهائية أقل من المبلغ المشار إليه 

االدارة من الشروط الخاصة، وتكون مساهمة  4في الفصل 

يف المؤهلة، )والتكاليف محدودة بالنسبة المئوية للتكال المتعاقدة

( من 2) 3 إن وجدت( على النحو المبين في الفصل المقبولة

من الشروط  17.2الشروط الخاصة )انظر أيضا الفصل 

 العامة(.

 

وهو  ،يورو 500000المقررة  الجملية التكاليف تبلغمثال: 

بنسبة  فيه على المساهمة االدارة المتعاقدة وافقت المبلغ الذي

يورو بالقيمة المطلقة. تنص  400000دفع أنها ست ٪، أي80

الشروط الخاصة على أنه سيتم سداد الدفعة النهائية البالغة 

، يكون عملاليورو كرصيد. ومع ذلك، وفي نهاية  40000

يورو.  475000بمقدار  المصّرح عنهالمبلغ اإلجمالي لإلنفاق 

٪ من هذا 80الحد األقصى لمساهمة االتحاد األوروبي يبلغ 

د حصل المستفيدون وبالتالي، فقيورو.  380000غ، أي المبل

 يورو. 20000 هوالرصيد المتبقي ويورو،  360000على 

ال يمكن زيادة الحد األقصى لمساهمة االتحاد األوروبي 

والنسبة المئوية للتكاليف الُمؤهلة أو المقبولة التي تمولها 

 .االدارة المتعاقدة

، 12العقد بموجب الفصل  فسخباإلضافة إلى حقها في  2.17

المتعاقدة، في حالة  دارة، يجوز لإلبأحكامهودون المساس 

وبالتالي،  - للعملالجزئي أو المتأخر اإلنجاز  أو التنفيذ الرديء

، - 1الملحق أ العمل الوارد فيعدم توافق التنفيذ مع وصف 

قرار مدروس بعناية وبعد السماح للمستفيدين بتقديم  بموجب

، القيام بتخفيض المبلغ األولي للمنحة بطريقة وجهة نظرهم

ووفقا لشروط العقد.  العملتتفق مع التقدم الفعلي في تنفيذ 

 المتعاقدة تخفيض دارة، يجوز لإلفي حال التنفيذ الجزئي للعمل

 المنحة بشكل متناسب، مع مراعاة مالحظات المستفيدين. قيمة

 

مالية القيمة اللق بال يتع ولكن مفهوم التناسب، في هذا السياق،

ثبت أن األجزاء  فحسب، ففي حال بسيطة أو أداء األنشطةال

أساسية بالنسبة لتنفيذه الشامل، فقد تقرر غير المنجزة من العمل 

بما قد يفوق القيمة  -بعد ذلك تقليص مساهمتها  االدارة المتعاقدة
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المنصوص عليها في  اإلشهارينطبق هذا أيضا على التزامات و

ارتكاب خرق االلتزامات أو االحتيال أو  في صورة. 6الفصل 

المنحة  خفض قيمةالمتعاقدة أيضا  دارةالمخالفات، يجوز لإل

اإلخالل بااللتزامات أو االحتيال  مدى جسامةبما يتناسب مع 

اعتماد للمفوضية األوروبية . يمكن أيضا المرتكبة أو المخالفات

الصالحيات ، في إطار التدابير الموضحة في الفقرة األخيرة

اإلدارية الممنوحة لها بموجب الالئحة المالية ]الئحة )االتحاد 

للبرلمان األوروبي  1046/2018يوراتوم(  ،األوروبي

 193، الجريدة الرسمية عدد 2018جويلية  18والمجلس 

 [.1ص.  2018.07.30المؤرخ 

 المذكورة. غير المنجزةالمالية لألجزاء 

 

ونتائج واضحة وواقعية في من الضروري وضع مؤشرات 

 وبعد ذلك: ،العرض المقدم/ العقد األولي

 

وجود أي  في صورةعلى الفور  االدارة المتعاقدةإبالغ  (1

أو أي تأخير من المحتمل أن يعرض  العملمشكلة تتعلق بتنفيذ 

 النتائج للخطر؛

 

قبل  االدارة المتعاقدةالحصول على موافقة  ( الحرص على2

تي قد يكون لها تأثير على الهدف الرئيسي ال التعديالتإجراء 

في االعتبار على النحو  التعديالتأخذ هذه  وضرورة للعمل

 (.9 الفصلالواجب في العقد المعدل )انظر أيضا 

 

والتفاعل  على األطراف المتعاقدة التحاور بشكل مستمريجب 

يساهم هذا س. طيلة فترة تنفيذ المشروع بصورة استباقية

بشكل أثناء التنفيذ  المصادفةلصعوبات االتواصل الدائم في فهم 

وتسهيل اتخاذ قرارات سريعة بشأن التدابير التصحيحية أفضل 

االستراتيجية،  /االتفاق)مثل إضافة التعديالت الضرورية على 

 (.إلخ

 

المنصوص  اإلشهاروتجدر اإلشارة إلى أن انتهاك التزامات 

 تخفيض المنحة.سببا في أيضا  يكونقد  6عليها في الفصل 

 

 مبدأ عدم الربحية 2.4.2.19

 المبادئ التوجيهيّة نص الفصل

 مصدر أرباح بالنسبةالمنحة تكون  أن ينبغيال  3.17

من  7خالف ذلك في الفصل  علىيُنّص ما لم ، للمستفيدين

 المداخيلالشروط الخاصة. يتم تعريف الربح على أنه فائض 

عند  االدارة المتعاقدةعلى التكاليف المؤهلة التي وافقت عليها 

 تقديم طلب سداد الرصيد.

 

في  االدارة المتعاقدةيجب أن يأخذ المبلغ النهائي الذي تدفعه 

االعتبار أيضا مبدأ عدم الربحية: تقتصر المساهمة المالية على 

المبلغ المطلوب لموازنة اإليصاالت المعتمدة والتكاليف 

 .عملالمؤهلة لل

 

)الموحد( وليس  عملاليتم تطبيق مبدأ عدم الربحية على كامل 

وجود عقد متعدد  في صورةلكل كيان مستفيد / كيان تابع 

 المستفيدين.

 

في هي تلك الموحدة التي سيتم النظر فيها  المداخيل 4.17

والتي تخص  ،تاريخ قيام المنسق بإعداد طلب دفع الرصيد

 إحدى الفئات التالية:

 

 أ( منحة االتحاد األوروبي؛   

 

ما لم يُنّص على خالف ذلك في  العمل،ب( الدخل الناتج عن 

 الشروط الخاصة.

عند تقديم طلب دفع الرصيد، يجب على المنسق أيضا التصريح 

 .المداخيل المتأتية من تنفيذ العملبجميع 

 

التي يجب أن تؤخذ في االعتبار ألغراض تطبيق مبدأ  المداخيل

المقبوضة  المداخيلالمعترف بها ) المداخيلعدم الربحية هي 

أو المتولدة  المداخيل(، أو في دفاتر الحسابات والمسجلة

التي لم يتم استالمها بعد ولكن قد تم بالفعل  المداخيلالمؤكدة )

المستفيد التزاما أو  يحوزتحديد مكان الحدث الُمنتج لها أو التي 

تأكيدا خطيا بشأنها( في تاريخ تقديم طلب دفع الرصيد 

 وبصورة خاصة:
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ما لم يُنّص على خالف ذلك في ) العملأ( الدخل الناتج عن 

ة، على سبيل المثال عندما يكون الهدف من الشروط الخاص

من قبل  عملالتم تنفيذ  في حالأو  ،هو توليد الدخل العمل

المستفيدين الذين يمثلون منظمات غير ربحية، انظر الفصل 

، فال يتم في حال تم تحقيق مداخيل من العمل(. مالحظة: 7.17

خصمها من التكاليف المؤهلة المعتمدة، ولكن تعتبر بمثابة 

 ألغراض تطبيق مبدأ عدم الربحية؛ مداخيل

 

يتم اعتبار مصادر الدخل التالية ألغراض تطبيق مبدأ  لنلذلك، 

 عدم الربح:

 

، دون المنخرطةالموارد الخاصة للمستفيدين أو الكيانات  -

المساس بأحكام طلب العروض )المستمدة عادة من القانون 

المالية من قبل األساسي( التي تتطلب حدا أدنى من المساهمة 

 المستفيدين؛

 

 بعد تاريخ تقديم طلب دفع الرصيد؛ العملالدخل الناتج عن  -

 

المساهمات المالية المخصصة على وجه التحديد من قبل  -

المانحين لتمويل التكاليف المؤهلة المعلنة على أنها تكاليف 

ممولة بموجب العقد أو التي تسمح الجهات المانحة الو فعلية

مماثلة أو أنشطة أخرى في حالة  ألعمالبإعادة تخصيصها 

 ؛العمل األوليالفائض أو عدم االستهالك بعد تنفيذ 

 

أي فائدة ناتجة عن دفع التمويل المسبق إلى المستفيدين  -

عن  االدارة المتعاقدةوكذلك أي فائدة يتلقونها في سياق تأخر 

 سداد المبالغ المستحقة؛

 

 مكاسب تحويل العملة -

 

، المبالغ المخصصة لتكوين منحة التسيير في سياق -

 (؛5.17االحتياطيات )انظر الفصل 

 

 المساهمات العينية؛ -

 

 المساهمات المالية من الجهات المانحة األخرىأخذ ال ينبغي 

 سياق تطبيق مبدأ عدم الربحية. بعين االعتبار في

 

عند تقديم طلب الدفع النهائي، يجب على المنسق أن يعلن 

 .العملويصادق على كل الدخل الناتج عن 

 

تعتمد الشهادات التي قد يتم طلبها كجزء من طلب دفع الرصيد 

 االتفاقاتعلى  وعمليات التدقيق العمليات الرقابيةوفي حالة 

الموقعة مع المانحين والمعايير المذكورة أعاله، وتستخدم 

من قبل  كمداخيلطبيعة المبالغ المصرح عنها  مراجعةل

 المنسق.
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 المساهمات الذاتية للمستفيدين

 

في حالة عدم وجود أحكام محددة تفرض حدا أدنى من 

المساهمة على األموال الخاصة بالمستفيد، فإنه يجدر بهذا 

عن أنواع أخرى من التمويل الخارجي وتعزيز األخير البحث 

 الدخل الناتج عن أنشطته خالل فترة التنفيذ.

 

، إذا كانت الميزانية التقديرية للمستفيد تتضمن مبلغا وعليه

، المداخيلمعينا من موارده الخاصة من أجل موازنة التكاليف و

أو المساهمات التي  العملوفي النهاية كان الدخل الناتج عن 

يدفعها المانحون اآلخرون أعلى مما هو متوقع، فيمكن عندئٍذ 

 استبدالها بمبالغ الموارد الخاصة المدفوعة كليا أو جزئيا.

ية، ال تُعتبر المبالغ التي يتم منحة التسييربالنسبة إلى ال 5.17

 إنفاقها على تكوين االحتياطيات بمثابة مداخيل.

تطبيق مبدأ  سياق معاملة خاصة فيأي ب ييرتسال تُخّص منح ال

 عدم الربحية.

 

عندما خاصة  يبقى من الصعب تقديم تفسير واضح،ومع ذلك، 

يتعلق األمر بالتمييز بين موارد المستفيد الخاصة والدخل الناتج 

العمل أو جزء من نشاطه العادي أو أداء  عن تنفيذ برنامج

 .المترتبة عنه القانونية االلتزامات

 

من أجل الحد من مخاطر االعتماد على أموال االتحاد 

األوروبي، من المستحسن اعتماد مقاربة حصرية لمفهوم 

 المداخيلكتفاء بإدراج "الدخل الناتج عن برنامج العمل" واال

دة في التي يمكن أن تكون منسوبة مباشرة لألنشطة المحدّ 

برنامج العمل )على سبيل المثال رسوم التسجيل في المؤتمرات 

 التوعوية(. مهامهالتي ينظمها المستفيد ضمن 

 

التي يتلقاها ذلك، يمكن اعتبار المساهمات  وعلى عكس

من حمالت  المداخيلوكذلك  ،من أعضائه أو مؤيديه المستفيد

لتالي سيتم على أنها موارد ذاتية، وبا ،جمع األموال الخاصة به

استبعادها من نطاق المداخيل المحتسبة ألغراض تطبيق مبدأ 

 عدم الربحية.

 

المبلغ النهائي للمنحة المحدد  في حال تحقيق ربح من 6.17

وفقا للربح المحقق وبما وفقا للعقد، سيتم تخفيضه بنسبة مئوية 

مع المساهمة النهائية لالتحاد األوروبي في التكاليف  يتناسب

االدارة ة التي تم تكبدها بالفعل والموافق عليها من قبل المؤهل

 .المتعاقدة

إلدرار  العمل الممول في إطار المنحة مصدرا يكونعندما 

 باسترجاع االدارة المتعاقدة تقوم ،)ربح( المداخيلفي  فائض

الفائض بما يتناسب مع مساهمة االتحاد األوروبي النهائية في 

تمويل التكاليف المؤهلة التي تم تكبدها بالفعل على النحو الذي 

)وهو ما ينجر عنه استبعاد  االدارة المتعاقدةوافقت عليه 

خيار التكلفة  بناء علىالتكاليف المؤهلة األخرى المعلنة 

ستخدمة في خيار التكلفة نظرا ألن المبالغ الموالمبسط(. 

االحترام المسبق لمبدأ عدم الربحية،  بناء علىالمبسطة تحدد 

الربح )في هذا الصدد، انظر  احتسابيجب تحييدها في صيغة 

من دليل اإلرشادات حول المنح المقدمة  4، الفقرة 7الفصل 

 من قسم الميزانية في المفوضية األوروبية(.

 

 االدارة المتعاقدةمه من مساهمة يتم احتساب المبلغ المراد خص

( من خالل تطبيق المعدل 1.17)المنصوص عليها في الفصل 
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على  المتكبدة بالفعلالتكاليف المؤهلة  السترجاعالفعلي 

الزيادة، كما هو محدد في وقت دفع الرصيد. قد يكون معدل 

بالنسبة األرباح أقل من نسبة السداد المتفق عليها  استرجاع

تبلغ القيمة  عندما ويكون ذلك ساريا أيضاللتكاليف المؤهلة. 

، ما القيمة القصوى المزدوجة مبدأ المؤقتة للمنحة، بعد تطبيق

المبلغ بالقيمة المطلقة للمساهمة القصوى المحددة في يساوي 

 .ةالشروط الخاص

 :على 3.17ال تنطبق أحكام الفصل  7.17

 

في ت التي تهدف إلى تعزيز القدرة المالية للمستفيد، عمالالأ( 

من الشروط  7في الفصل  حال تم التنصيص على ذلك

 الخاصة؛

 

دخال لضمان استمراريتها بعد انتهاء  ت التي تدرّ عمالالب( 

من  7في الفصل في حال تم التنصيص على ذلك العقد، 

 الشروط الخاصة؛

 

 ؛الربحيةر ت التي تنفذها المنظمات غيعمالالج( 

 

د( المنح الدراسية أو منح البحث أو التدريب المهني المدفوعة 

 لألشخاص الطبيعيين؛

 

هـ( المساعدات المباشرة األخرى المدفوعة لألشخاص 

الطبيعيين ممن يحتاجون إليها بشكل عاجل، مثل العاطلين عن 

في الفصل في حال تم التنصيص على ذلك العمل أو الالجئين، 

 الشروط الخاصة؛من  7

 

 يورو أو أقل. 60.000التي تساوي قيمتها و( المنح 

ال تنطبق االستثناءات المذكورة في النقاط )أ( و )ب( و )ج( 

إال إذا تم التنصيص عليها بوضوح في  7.17من الفصل 

 من الشروط الخاصة. 7الفصل 

 

في حال كان المستفيد الشريك إلحدى المنظمات غير الربحية 

، فإن االستثناء المنصوص عليه نحة هو كيان ربحيمن عقد م

على المنظمة غير الربحية،  إالينطبق ال في النقطة )ج( 

وبالتالي ستؤخذ األرباح التي تحققها في االعتبار لتطبيق مبدأ 

 عدم الربحية.

 

االدارة في حالة عدم تطبيق مبدأ عدم الربحية، لن تقوم 

 ، وستقومباألرباح عالقةعملية مراجعة في بأي  المتعاقدة

 .2.17و 1.17 للفصلينالمبلغ النهائي للمنحة وفقا  احتسابب

 : استرجاع التكاليف18الفصل  5.3.19

 استرجاع التكاليف 1.5.3.19

 المبادئ التوجيهيّة نص الفصل

عندما تكون المبالغ التي تم دفعها للمنسق غير مستحقة أو  1.18

بموجب العقد،  التكاليف مبررةتكون إجراءات استرجاع عندما 

 المتعاقدة. دارةيتعهد المنسق بسداد هذه المبالغ لإل

 

، وذلك يعني أن للعقد كاملة يتحمل المنسق المسؤولية المالية

في حتى  وجه حق،مسؤول عن أي أموال يتم تلقيها دون هو ال

 المنخرطةالمستفيدون اآلخرون أو الكيانات  حال تحّمل

 المنسق كما تطالب اإلدارة المتعاقدةالتكاليف غير المؤهلة. 

األموال المدفوعة غير المستحقة لألطراف المتعاقدة  بإرجاع

و/ أو األطراف الثالثة المستفيدة من الدعم المالي أو التي تم 

، بغض النظر دون وجه استحقاق استخدامها بشكل من قبلهم

د قد استعاد األموال أم لم عما إذا كان المنسق و / أو المستفي

 من الطرف الثّالث المستفيد. يستعدها

تجدر اإلشارة بشكل خاص إلى أن سداد الدفعات ال يمنع  2.18

 على إثر باسترجاع التكاليفإصدار أمر  من المتعاقدةاإلدارة 

مراجعة أو أي  تدقيق الحساباتالنفقات أو  مراجعةاستالم تقرير 

 الدفع. أخرى لطلب

 والمراجعةرغم من أن الهدف الرئيسي لعمليات التدقيق على ال

، إذا تبين أن السارية وفهمها الرقابةهو ضمان تطبيق أنظمة 

بعض التكاليف ال تتوافق مع معايير األهلية المحددة، فسوف 

 تُعتبر التكاليف األساسية غير مؤهلة، حتى بعد الدفعة النهائية.
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بتخفيض المبلغ النهائي  عاقدةاالدارة المتفي هذه الحالة، ستقوم 

 األموال المدفوعة غير المستحقة. واسترجاعللمنحة 

أن األساليب التي يستخدمها  ت عملية المراجعةإذا أظهر 3.18

أو  المقطوعةأو المبالغ  الوحداتالمستفيدون لتحديد تكاليف 

ال تتوافق مع الشروط المنصوص عليها  بمعدل ثابت تالتمويال

المتعاقدة تخفيض المبلغ النهائي للمنحة  دارةفي العقد، يحق لإل

أو المبالغ  الوحداتتكاليف ل بما يتناسب مع الحد األقصى

 ثابت. بمعدل تالمقطوعة أو التمويال

 

، في موعد أقصاه االدارة المتعاقدةيتعهد المنسق بتعويض  4.18

خمسة وأربعون يوما من تاريخ إصدار مذكرة الخصم، وهي 

بموجبها بالمبلغ  االدارة المتعاقدةبمثابة الرسالة التي تطالب 

المستحق على المنسق، والمبالغ التي كان من المفروض أن تُدفع 

 لها زيادة عن المبلغ النهائي المستحق.

أو الرصيد أعلى من  /إذا كان مبلغ دفعات التمويل المسبق و

التكاليف  حسابات بناء علىمبلغ المنحة النهائي )المحدد 

(، فسيتعين على المنسق أن 17المؤهلة وفقا ألحكام الفصل 

 االدارة المتعاقدةبينهما. في هذه الحالة، ستصدر  الفارقيسدد 

تمكنه من  بصدد انتظار دفعاتما لم يكن المنسق  استرجاعأمر 

 (.6.18الفصل دينه )انظر  شطب

 

 الفوائد الناجمة عن الّتأخير 2.5.3.19

 المبادئ التوجيهيّة نص الفصل

تعذر على المنسق دفع المبالغ المستحقة عليه  في حال 5.18

، يجوز لهذه االدارة المتعاقدةفي غضون المهلة التي تحددها 

 تأخير: فائدةاألخيرة زيادة المبالغ المستحقة في شكل 

 

المركزي  الذي يحدده البنكإعادة الخصم  معدلعلى أساس أ( 

تم سداد  في حال ،االدارة المتعاقدةفي البلد الذي يوجد فيه مقر 

 الدفعات بعملة ذلك البلد؛

 

المطبق من قبل البنك المركزي  على أساس السعرب( 

األوروبي على عمليات إعادة التمويل الرئيسية باليورو كما هو 

، C، السلسلة ة لالتحاد األوروبيالجريدة الرسميمنشور في 

 باليورو؛ في حال تمت عمليات الدفع

 

، تطبق فترة المهلةفي اليوم األول من الشهر الذي انتهت فيه 

السداد المتأخر  فائدةزيادة بمقدار ثالث نقاط ونصف. تتعلق 

االدارة بالفترة بين تاريخ انتهاء الموعد النهائي الذي حددته 

أي  ، ويتم في مرحلة أولى خصموتاريخ السداد الفعلي المتعاقدة

 المحددة. فوائد التأخيردفعة جزئية من 

 

 دارةفي حالة عدم قيام المنسق بسداد المبالغ المستحقة لإل

المتعاقدة في غضون المهلة المحددة في مذكرة الخصم )أو أمر 

المتعاقدة تطبيق فائدة التأخر عن  دارة(، يجوز لإلاالسترجاع

 .6.15لسداد، كما هو مبين في الحالة المذكورة في القسم ا

 

 التعويض 3.5.3.19

 المبادئ التوجيهيّة نص الفصل

المبالغ المستحقة لها  استرجاعالمتعاقدة  دارةيجوز لإل 6.18

للمنسق ألي سبب من  تعويضها بالمبالغ التي تدين بهابر ع

يتم تطبيق هذا الحكم على النحو الواجب. طاره األسباب، بعد إخ

 دون المساس بأي جدولة متفق عليها بين الطرفين للدفعات.

 

المبالغ المستحقة لها عن  تسترجعالمتعاقدة أن  دارةيمكن لإل

طريق تعويضها بالمبالغ التي تدين بها للمنسق )بما في ذلك 

 عقد آخر أو بند مختلف في الميزانية(.

 

في وقت  إبالغ المنسق بهذا األمر االدارة المتعاقدةيجب على 
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المتعاقدة  دارةفي حال حدوث مشكل ّما، يجوز لإلو. مسبق

 .في شكل أقساطأو التعويض  االسترجاعالموافقة على 

 

 أحكام أخرى 4.5.3.19

 المبادئ التوجيهيّة نص الفصل

 أو التعويض وفقا للفصل 4.18السداد وفقا للفصل يحّل  7.18

 محل سداد الرصيد. 6.18

 

 

الرسوم المصرفية الناتجة عن سداد  يتحمل المنسق 8.18

 .بشكل كاملالمتعاقدة  دارةالمبالغ المستحقة لإل

االدارة من  المقدم لتمويل المسبقل ت القيمة الجمليةإذا كان

أعلى من المبلغ المستحق بعد احتساب المبلغ النهائي  المتعاقدة

للمنحة، يتحمل المنسق تكاليف سداد هذه األموال المدفوعة 

 المتعاقدة. دارةدون مبرر لإل

الضمان المقدم للتمويل يمكن المطالبة باالستظهار ب 9.18

المستفيدين، وال  علىالمسبق لسداد أي مبلغ ال يزال مستحقا 

يمكن للضامن تأجيل الدفع أو االعتراض عليه ألي سبب من 

 األسباب.

األموال غير المستحقة  السترجاعقد يتم طلب ضمانات 

المدفوعة للمنسق، حتى لو كانت التكاليف غير المؤهلة منسوبة 

 .المنخرطةإلى المستفيدين المشاركين أو الكيانات 

بصفته مانحا،  التحاد األوروبي، يجوز لعند الضرورة 10.18

بنفسه، بأي وسيلة  إجراءات استرجاع األموالأن يشرع في 

 ، دون المساس بصالحيات االدارة المتعاقدة.كانت

االدارة يحتفظ االتحاد األوروبي بالحق في التصرف بدال من 

 ، في حال لم تقم هي نفسها باتخاذ إجراءات استرجاعالمتعاقدة

 ير المستحقة.المبالغ المدفوعة غ

 

 

 


