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 مذكرة تقنية عن المساهمات العينية

 التوصية 
م المصادقة ثمجموعة العمل المعنية بإطار االنتقال مدعوة لتحليل العناصر األساسية ف: هذه الوثيقة ومن  -1

إدماج هذه العناصر األساسية ف: االستراتيجية ذات الصلة،  ومن المزمع. 8عليها، تما ه: واردة ف: الفقرة 
 الت: سيتم استتمالها ف: وقت الحق من هذا العام.

لك، فالمطلوب من مجموعة العمل أيضا المصادقة على المفاهيم األساسية المدرجة ف: وباإلضافة إلى ذ -2
 ما يل:: إلىهذه الوثيقة، الت: تعتس المساهمات العينية ف: سياق استراتيجية التمويل المشترك الت: تتطرق 

  ويدمج هذا . الضريبيةف المساهمات العينية، بما ف: ذلك اإلعفاءات الت: تعر   عناصرلل عواستعريف
التعريف االعتبارات الت: تأخد بها منظمة التنمية والتعاون ف: الميدان االقتصادي، ولتنها تتضمن 

 أيضا عوامل وعناصر أوسع.
  التصميم إلى مرحلة تدابير التنفيذ المختلفة لعتس المساهمات العينية خالل دورة حياة المشروع، من

 لت: الت: ستعتس رصد المساهمات العينية واإلبالغ عنها.التنفيذ إلى اإلنجاز، بما ف: ذلك النظم ا
 دعم المساهمات  يةرح لتعزيز الشفافية ووصول جمهور العامة إلى المعلومات عن تيفالنهج المقت

وتعبئة الموارد المحلية، بما . وعتسها لملتية الحتومات وشرتاء التنفيذ لها ،ية لتنفيذ المشروعاتالعين
 والقطاع الخاص، من خالل التمويل المشترك الموازي.ف: ذلك من المستفيدين 

  :النظر فيها للتطرق للمخاطر ذات الصلة بالمساهمات العينية. تمإجراءات التخفيف الت 

 تعريفات -أوال 

 .ف: اتفاقية التمويل وتعتبر متلقية للقرض ،اقرض تتلقىدولة عضو أي عن: ت المقترض  -1
و/أو  الصندوق، بواسطة قرض تمويل من الصندوق أو من خاللال ر لهتوف   امشروعأو  ابرنامج يعن: الكيان -2

 منحة.

تعن: نفقات المشروع الت: يجوز تمويلها بموجب القرض أو المنحة الت: يمولها الصندوق  النفقات المؤهلة -3
 من الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية. 08.4وذلك تماشيا مع المقطع 

وتجزء من نشاط استثماري ما، يجوز للمشروع تمويل النفقات إلى حقيقة أنه  يرتش أدوات الهندسة المالية -4
ذات الصلة بعملية ما تشمل مساهمات لدعم أدوات الهندسة المالية للمشروعات، وأساسا للمشروعات صغيرة 

ئتمان وصناديق القروض، االومتوسطة الحجم، مثل الصناديق الرأسمالية ذات المخاطر، وصناديق 
 .ضمان أو صناديق تنمية التمويل الريف:لول
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سلع أو أعمال أو شتل  علىه: مساهمة غير نقدية  التمويل المشترك المحلي العيني أو المساهمة العينية -5
المنظمات غير الربحية والساعية للربح على حد سواء. وقد تتألف إما من دعما لتل من يتم توفيرها خدمات 

م بصورة مباشرة  تفيد المشروع أو تيسر اإليفاء ع، أو نفقة يتحملها المسه  توفير مباشر ألصل ملموس للمشرو 
( األشغال؛ 2( السلع؛ )1. ويتضمن التمويل المشترك المحل: العين: أو المساهمات العينية ما يل:: )بأهدافه

المهنية أو ( الخدمات 4استخدام الخدمات والمرافق )منها على سبيل المثال، المساحات المتتبية(؛ ) (3)
( اإلعفاء من 6( توفير أو الوصول إلى معدات أو مواد معينة؛ )5الخبرات على شتل وقت الموظفين؛ )

 بدورها بهدف تنفيذ أنشطته. وتمثل االضرائب الت: تان يتوجب على المشروع لوال هذا اإلعفاء أن يسدده
ها ليست نقدية، إال أنها قد تمثل قسما على الرغم من أنو المساهمات العينية جزء من و/أو مصدرا للعوائد، 

 المشروع. وائدمعتبرا من ع

مباشرة قيمة  يدفعتيان ما قيمة من تيان آخر بدون أن  يستلمتشير إلى حقيقة أن  المعامالت غير التبادلية -6
 بالمقابل أو يدفع التيان قيمة إلى تيان أخر دون الحصول مباشرة على قيمة مساوية تقريبامساوية تقريبا 

 بالمقابل.

 .تيان آخر يتلقى منحة، ويعين باعتباره متلق: المنحة ف: اتفاقية المنحة ن: دولة عضو أوعي المتلقي -7

 2،والمنح الت: تمول من الصناديق التتميلية 1،الصندوق: تعن: منحة تخضع لسياسة تمويل المنح ف المنحة -8
 على النحو التال::

 ه::و ألف،  النمطح من المن •
 ( ؛اأو ما يعادله وأتبر دوالر أمريت: 500 001 مبلغ من)المنح التبيرة  (1)
متوسطة أو  مخاطرة على أنها المقدرة دوالر أمريت:(   500 000 مبلغ المنح الصغيرة )حتى (2)

 3الصندوق؛ تما يقررهاعالية، 
 .منح الت: يمولها االتحاد األوروب:ال (3)

 المقدرة( دوالر أمريت: أو ما يعادله 500 000 مبلغ حتىصغيرة )المنح وه: الباء،  النمطالمنح من  •
 الصندوق؛ تما يقررهمنخفضة،  ةا محفوفة مخاطر على أنه

وتاالت األمم المتحدة والمصارف  قيمة من القيم مما توفرهمنح بأي الجيم، وه:  النمطالمنح من  •
 .اإلنمائية متعددة األطراف

 مقدمة والنطاقال - اثاني

تحاول المشروعات الت: يمولها الصندوق وبصورة متزايدة أن تجمع التمويل من مصادر مختلفة، بما ف:  -9
 الصناديق التتميلية.من المستفيدين وشرتاء التنفيذ، و و ذلك التمويل النظير 

                                                      
. على الرغم من أنه، وتبعا لما 2015أبريل/نيسان  23و 22تما صادق عليها المجلس التنفيذي ف: الدورة الرابعة عشرة بعد المائة بتاريخ  1

ألف دوالر أمريت: أو ما يعادلها(  75 000تنصه عليه السياسة، فإن اتفاقيات المساهمة بما ف: ذلك المنح الصغرى )أي إلى ما يصل إلى 
 التخضع لمتطلبات اإلبالغ المال: أو المراجعة المالية.

 علق باإلبالغ المال: أو المراجعة المالية تما تنعتس ف: اتفاقية المنحة.أي أحتام مخصوصة أخرى تطلبها الجهة المانحة فيما يت 2
، تعد المنح الصغيرة المقدرة على أنها محفوفة بمخاطر عالية أو متوسطة على أنها من النمط 2018يناير/تانون الثان:  1بدءا من تاريخ  3

 ألف.
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يجب أن يتم تتبدها وتسديدها من خالل نقل األصول، وه:  النفقات المؤهلة لتمويل الصندوق ونظرا ألن -11
بصيغة  يمتن أن تتونك أنماط أخرى من تمويل المشروعات قدية، إال أنه يتوقع أن يتون هنادة بصيغة نعا

وه: مؤهلة ف: واقع األمر ألن تعتبر جزءا من القيمة اإلجمالية غير نقدية، بما ف: ذلك المساهمات العينية. 
األخذ بعين االعتبار التامل المشروعات ال تقدر حق قدرها بدون قيمة لمشروع ما. ويمتن اعتبار أن 

 ن وغيرهم من أصحاب المصلحة.و لمساهمات غير النقدية الت: توفرها الحتومة، والمستفيدل

عند توفرها وعندما  عن المساهمات العينية للمشروعات وبناء على ما ذتر أعاله، فمن الضروري اإلبالغ -11
 عديدة، من ضمنها:، إضافة إلى المساهمات النقدية. وذلك ألسباب تتون ذات صلة

الحقيقة والفعلية  التتلفةالمساهمات العينية  تعط:عندما يتم احتسابها ضمن ميزانية المشروع،  (أ )
 ؛لمشروع ما

قد تتون المساهمات العينية المساهمة الوحيدة أو األساسية الت: يتمتن المتلق:/المقترض من  (ب )
 توفيرها لمشروع ما؛

ن لتمويل الصندوق هم مساهمون ية بأن المقترضين/المتلقتظهر المساهمات العينية للجهات المانح (ج )
 معتبرون ف: المشروعات؛

ة حقيقية من وستترجم إلى مساهم ،سيتم إدراج المساهمات العينية ف: معدالت التمويل المشترك (د )
 المتلق:/المقترض للمشروع، إضافة إلى المساهمة النقدية.

العينية بصورة منتظمة تجزء من التمويل اإلجمال: وف: الوقت الحال: ال يتم االعتراف بالمساهمات  -12
( التعقيدات التقنية ف: التقييم وف: 1للمشروعات الت: يمولها الصندوق. وذلك ألسباب عديدة من بينها: )

( 3البيانات؛ ) هذه االفتقار التاريخ: ف: الصندوق لفهم أهمية توفير مثلالمشروعات و ( 2القياس الموثوق؛ )
 إحجام مراجع: الحسابات عن توفير( 4التنفيذ الفعال لمثل هذا النوع من المساهمات؛ ) عدم اليقين بشأن
 بالغ الفعالين. وبدون( االفتقار إلى الرصد واإل5) ؛عن المبالغ المدرجة ف: القوائم المالية تأتيداتهم بشأن

أنشطة من  تاملة التأتد بصورة من غير الممتناإلبالغ الموثوق ف: الوقت المناسب عن هذه األصول، 
مثالية ويجعل من اإلبالغ عن التمويل  المشروع وموارده االقتصادية، مما يجعل من القوائم المالية غير

 المشترك منقوصا.

هذه المذترة التقنية قابلة للتطبيق على المشروعات الت: يمولها الصندوق ويشرف عليها بصورة مباشرة وعلى  -13
شراف مع مؤسسة متعاونة، فإن الصندوق سوف يقدر اإلبالغ المال: إلل المنح. وأما ف: حال وجدت ترتيبات

إلى أقصى حد ممتن، مع  ،لضمان الدقة واالتساق فيها لهذه المؤسسة المتعاونة وترتيبات مراجعة الحسابات
 هذه المذترة التقنية.

 األهداف - ثالثا

ف: اإلنمائ:. وه: توفر توجها واضحا  تسمح هذه المذترة التقنية للصندوق بتعزيز قدراته تمجمع للتمويل -14
مشروع، لجهة االعتراف بالمساهمات العينية وقياسها المراحل التصميم، والتنفيذ ومراجعة الحسابات من دورة 

رصد منتظم للمساهمات القيام ببأيضا سمح واإلبالغ عنها تجزء من التمويل المشترك المحل:. تما أنها ست
 العينية، وتعزيز قدرة الصندوق على اإلبالغ التامل عن تعبئة هذه الموارد. 
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معايير األهلية، و والغرض من هذه المذترة التقنية ه: توفير التوجيه بشأن تعريف التمويل المشترك العين:،  -15
 ت الت: يمولها الصندوق.واالعتراف به وقياسه واإلبالغ عنه ف: اإلبالغ المال: للمنح والمشروعا

توفر هذه المذترة التقنية المبادئ التوجيهية واألساليب الت: ستطبق ف: االعتراف بالمساهمات العينية  -16
الت:  وقياسها واإلبالغ عنها واإلفصاح عنها. ويتوقع أن يتأصل تل ذلك ف: اإلجراءات ذات الصلة

ادي عشر للموارد فصاعدا، بما ف: ذلك تل من ستستخدمها قوة العمل ف: الصندوق بدءا من التجديد الح
. الموظفين الماليين وموظف: العمليات والمستشارين المنخرطين ف: تصميم المشروعات واإلشراف عليها

وضع النظم والدالئل المحاسبية واإلبالغ لوستتون تذلك بمثابة مصدر لتوفير النصح للمشروع والوزارات 
ة لمراجع: الحسابات عند أداء عملهم. ومن الهام بمتان تسليط الضوء المال:، عالوة على توفير المشور 
دورة المشروع، وعلى وجه  مرحلة من أبترالمساهمات العينية ف:  عنعلى الرصد واإلبالغ المنتظم 

الخصوص بحيث يمتن إدراجها ف: جداول التتاليف والمفاوضات والنظم، والدالئل المحاسبية واختصاصات 
ت. ويتوقع أن تتون هنالك حاالت فردية البد من المزيد من التشاور بشأن أسلوب تقييمها مراجع: الحسابا

واإلبالغ عنها مما قد تتطلبه الحاجة. وف: هذه الحاالت، البد من االتفاق على سبل االعتراف بالمساهمات 
 بة خدمات اإلدارة المالية(.وقياسها واإلبالغ عنها مع الجهة المرجعية ف: اإلدارة المالية للمشروع )شع العينية

 االضعنراف بالنموذل المشنرك المحلي العذفي -ا رابع

خدمة أو منتج لمشروع من المشاريع الت: يمولها بو منظمة أفرد أو وحدة  هاتصنف أي مساهمة يوفر  -17
 أن تتون مؤهلة وفعلية، من الصندوق مجانيا، على أنها مساهمة عينية. والبد لجميع المساهمات العينية

 لتنفيذ المشروع.ومثبتة بالبراهين وضرورية 

ن و دون أو شرتاء التنفيذ األخر يويمتن اعتبار المساهمات العينية تنفقات تتحملها الحتومة، والمستف -18
 العمليات بموجب الشروط المحددة أدناه: تنفيذألغراض 

المتفق عليها عد األهلية على أساس برامج العمل السنوية والميزانيات السنوية قوايجب وضع  (أ )
 وتتاليف المشروع؛

يجب أن يتون مبلغ النفقات ماديا، ومالئما ومبررا حسب األصول من خالل وثائق داعمة لها  قيمة  (ب )
 .إثباتية متافئة للفواتير، بدون اإلخالل باألحتام المنصوص عليها ف: التشريعات الوطنية المحددة

 ،، وبصورة تبيرةيل المشترك من المساهمتجاوز التمو يوف: حال المساهمات العينية، يجب أال  (ج )
 إجمال: النفقات المؤهلة المخطط لها للمشروع عند استبعاد قيمة مثل هذه المساهمات.

يراداتيتم االعتراف بجميع المساهمات العينية تأصول  -19 عندما يتون المحتمل تدفق المنافع االقتصادية  وا 
 يمتن قياس القيمة العادلة لألصول بصورة موثوقة. مادالمستقبلية أو الخدمات المحتملة إلى التيان، وعن

، مقابله: أصول يتم تحويلها أو يستخدمها تيان ما ف: معاملة غير تبادلية، بدون أية السلع العينية  -21
 ولتنها قد تخضع لشروط. ومن األمثلة عليها ما يل::

 السلع الملموسة؛ (أ )
 استخدام الخدمات والمرافق؛ (ب )
 إليها؛ توفير المعدات أو الوصول (ج )
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 د خاصة.موا (د )
أو عند وجود ترتيب ملزم الستالم السلع بدون أية شروط، يتم االعتراف "السلع العينية"  وعندما يتم استالم -21

 بصورة متزامنة مع االعتراف باألصول. باإليرادات

هذه الشروط ف: لالمشارتين من السوق  لعدم أخذبطة بالسلع على سعر األصول، تال تؤثر الشروط المر  -22
 العادة بعين االعتبار.

تيانات القطاع العام ف: معاملة غير  إلىأشخاص أو مؤسسات  هاه: الخدمات الت: يوفر  "الخدمات العينية" -23
 :تبادلية. ومن األمثلة عليها ما يل:

 الصلة؛ اذو الخدمات المهنية الت: يوفرها طرف ثالث يحمل مؤهال مهنيا معترف به  (أ )

 المقترض للمشروع؛الخبرة على شتل موظفين يترسهم  (ب )

 إعفاءات ضريبية. (ج )

تستهلك على الفور، يتوجب االعتراف بمعاملة  وألنهاونظرا لطبيعة األصول ذات الصلة بالخدمات العينية،  -24
 بقيمة مساوية بهدف عتس استهالك مثل هذه الخدمات العينية.

د وقوع الحدث الخاضع ويتوجب على تيان ما االعتراف باإلعفاء الضريب: تنوع من المساهمة العينية عن -25
ضمن  الضرائبقانون  غ  المبل   وعند اإليفاء بمعايير االعتراف باألصول. ويحلل هذا التيان   ،للضريبة

القضائية لتحديد ما هو الحدث الخاضع للضريبة لمختلف الضرائب المفروضة. على سبيل  اختصاصاته
 المثال:

ع السلع والخدمات الخاضعة لهذه الضريبة الحدث الخاضع لضريبة القيمة المضافة هو شراء أو بي ( أ)
 ؛خالل فترة الضريبة

عبر  الحدث الخاضع للرسوم الجمرتية هو حرتة السلع والخدمات الخاضعة للرسوم الجمرتية ( ب)
 .الحدود

أو تغط: الضرائب ذات الصلة بشراء السلع واألشغال  ضريبيا   وعندما تقدم الحتومة لتيان ما إعفاء   -26
 المبلغ ذي الصلة بالضرائب المعفاة تمساهمة عينية تقدمها الحتومة. والخدمات، يجب اعتبار

 ينبغ: عدم اعتبارها: عندما ال تتطرق األنشطة لألهداف المخصوصة لمشروع ما، عندها االستثناءات -27
 مساهمات عينية. وتتضمن هذه األنشطة:

ندوات وما شابه، )أي بمعنى الحضور الجتماعات أو االأو  التدريب ف: دورات السلب:الحضور  (أ )
 مجموعة(؛الجمهور أو ال من تفردمدخل  اإلدالء بأيبدون 

أو معارف أو أداوت موجودة أصال )أي أنه لم يتم توليدها على مدى فترة  خبراتتوفير بيانات أو  (ب )
 متاحة لجمهور العامة مجانا.الالمشروع(، 
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ذا تان باإلمتان عرض توفير جميع بنود المساهمات العينية الممتنة إذ (ج ) ا تانت مدفوعة باألصل. وا 
هذه البنود  تعامل، وبهذه الصفةوثائق الدفع، شريطة أن يتون تاريخ الشراء ضمن فترة المشروع. )

 تمويل مشترك محل:(.تعندئذ معاملة 

شاء إنت على أنها نفقة سددت ف: وق المالية عينية فيما يتعلق بأدوات الهندسةالمساهمة ال ينبغ: أن تعامل -28
حاالت الت: يتم فيها اإليفاء بجميع المعايير المدرجة ف: )أ( و)ب( و )ج( ال، وف: الصندوق )الصناديق(

 :أدناه

أو عمل  أو بحوث أو نشاط مهن: ،إذا تانت على شتل توفير أراض: ـو عقار أو معدات أو مواد (أ )
 تطوع: غير مدفوع )بما ف: ذلك الخدمات المهنية غير المدفوعة(؛

 تان باإلمتان تقدير قيمتها بصورة مستقلة ومراجعتها؛إذا  (ب )

، يتم التصديق على القيمة من خالل قيمة مؤهلة مستقلة أو هيئة اتوف: حال توفير أرٍض أو عقار  (ج )
 رسمية معتمدة حسب األصول؛

وف: حال العمل التطوع: غير المدفوع، فإن قيمة العمل تحدد عن األخذ بعين االعتبار حجم الوقت  (د )
 جر اليوم: أو السعري للعمل الم جرى.: والمعدل االعتيادي والمعقول لألالمنقض

وال تعتبر المبيعات المخفضة للمعدات أو التوفير المخفض للخدمات أو لالستشارات )مثل المحامين أو  -29
 ( مؤهلة ضمن هذا اإلطار.الحجم موظف: المحاسبة أو وقت موظف: المشروعات الصغيرة ومتوسطة

 النموذل المشنرك المحلي العذفيقذا   - خامسا

على أنها السعر  مة السوق العادلة"ي"قوتعر ف يجب االعتراف بالمساهمات العينية بقيمة السوق العادلة.  -31
القيمة  . وتعتبرأطراف يتعاملون عن بعد وعلى دراية تاملة بينالمتفق عليه ف: السوق المفتوحة غير المقيدة 

 السوقية العادلة السعر الذي يتوقع لتيان ما أن يدفعه ف: مثل الحاالت بعد الخصومات العادية والتعليمية.

ويجب االعتراف باإلعفاءات الضريبية بقيمتها السوقية، أي ما يعادل إجمال: مبلغ الضرائب المقابل  -31
 للبضائع أو الخدمات المشتراة.

حدة من الفئتين التاليتين، تلك الت: تؤثر على التيان والت: تؤثر على األصل. وتندرج القيود القانونية ف: وا -32
فإنها التؤثر على القيمة العادلة  ،مثل القيود الت: تمنع بيع السلع ،وأما القيود القانونية الت: تؤثر على التيان

هة أخرى فإن ج. ومن لألصول، ألن المشتري المفترض لن يأخذ بعين االعتبار عند اتخاذه القرار بالشراء
ة الت: تحد من بيع المساهمات العينية لبعض األسواق قد تؤثر على القيمة العادلة لألصول. يالقيود القانون

إذا تانت هنالك ملتية قانونية للمرتبات الحتومية الموضوعة تحت تصرف مشروع ما  فعلى سبيل المثال،
لفترة محدودة وه: فترة تنفيذ المشروع فإن ذلك سيحد من استخدام المعدات، وهو موضوع سيأخذه أي مشتٍر 

أية قيود  ويتوجب على المشروعات أن تنظر ف: على قيمتها.بالتال: افتراض: بعين االعتبار، مما قد يؤثر 
 قانونية موجودة مما قد يؤثر على األصل عند تحديد القيمة العادلة.

وف: جميع الحاالت، فإنه من الضروري أن يتم تحديد أساس القياس قبل التسجيل واإلبالغ، ألنه سيتون  -33
متنا خاضعا للمراجعة الخارجية. ويمتن إجراء مشاورات مسبقة مع المراجعين الخارجيين، عندما يتون ذلك م
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أو السع: للحصول على المشورة من الصندوق، بهدف تيسير الوصول إلى عملية مراجعة حسابات سلسة. 
 وترد عناصر التقييم ف: الملحق األول.

 اإلبالغ واإليصاح ضعن النموذل المشنرك المحلي العذفي - سادسا

عن القيمة السوقية ضمان اإلفصاح بصورة تاملة وصحيحة  عنالنهائية  يضطلع المشروع بالمسؤولية -34
 نطوي على مساهمات عينية ف: قوائمه المالية.تالعادلة لجميع البنود الت: 

تنفيذ المشروع مبادئ توجيهية واضحة تصف المبادئ المحاسبية واألساليب المستخدمة،  دليلسوف يتضمن  -35
اس وأسلوب تقييم وسيمثل أس لضمان اإلفصاح عن قيمة التمويل المشترك بصورة دقيقة وف: الوقت المحدد.

ويجب أن يتم اإلفصاح عنها ف: القوائم  ،للمعايير المحاسبية المعترف بها دوليااالمتثال المساهمات العينية 
وف: حال استخدام المعايير الوطنية، يتوجب عندئد على  ،بالذتر أنه رالمالية المراجعة للمشروع. ومن الجدي

املة بما يتماشى مع األساس المحاسب: المستخدم ف: الحسابات ضمان مالءمة مثل هذه المع مراجع:
 القوائم المالية للمشروع.

ويشجع التيان على إعداد سياسات مفصلة وشفافة للتقييم. ويتوجب عليه أيضا أن يسعى التباع منهجيات  -36
ويجب  تقدير القيمة. دتقييم تتسم بحتم معقول على تفسير مفهوم القيمة العادلة واختيار بيانات المصدر عن

إعداد جميع الوثائق الداعمة الت: تثبت قيمة المساهمات العينية من قبل فريق المشروع وأرشفتها، بهدف 
 واضح يمتن لمراجعة الحسابات تتبعه. سبيلتوفير 

اإلبالغ عن حجم المساهمة العينية وفقا للمبادئ المحاسبية المتفق عليها بين الجهات المشارتة ف:  وينبغ: -37
و اللوائح الداخلية للبلد المعن:. ويمتن لهذه المبادئ أن تعتمد على التتلفة أة يالتمويل ف: االتفاقية القانون

 هدف ضمان العدالة بين الشرتاء.بفة، الفعلية الت: تتبدها المساهم، أو على متافئ معياري محدد للتتل

 وباالعتماد على المبادئ األساسية ف: أساس االستحقاق وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام -38
والمعايير الدولية لإلبالغ المال:، يتعين على التيان أن يفصح عما يل: ف: قوائمه المالية لألغراض العامة، 

 :بها و ف: مالحظات ذات صلةهذه القوائم أ على متنإما 

حجم المساهمات العينية أو اإليرادات من المعامالت غير التبادلية المعترف بها خالل الفترة، حسب  (أ )
 الفئات األساسية، مع الضرائب والتحويالت الت: تظهر بصورة منفصلة؛

 باإليرادات غير التبادلية؛ مبلغ المستحقات المعترف بها ف: ما يتعلق (ب )

 .وطبيعة هذه القيود ،ل المعترف بها الخاضعة للقيودمقدار األصو  (ج )

 مالحظات على القوائم المالية:الويتوجب على المنشأ اإلفصاح عما يل: ف:  -39

 السياسات المحاسبية المعتمدة لالعتراف بالمساهمات العينية أو اإليرادات من معامالت غير تبادلية؛ (أ )

او اإليرادات من المعامالت غير التبادلية، وبالنسبة للفئات األساسية من المساهمات العينية  (ب )
 اإلفصاح عن األساس الذي تم بموجبه قياس القيمة العادلة للموارد المتدفقة؛
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وبالنسبة للفئات األساسية من اإليردات الضريبية الت: ال يمتن للتيان قياسها بشتل موثوق خالل  (ج )
 معلومات عن طبيعة هذه الضريبة؛ ،للضريبة الخاضع الفترة الت: يقع فيها الحدث

 ما يتصل بالمشروع الممول.فيتلقاه التيان  مماالفئات األساسية للمساهمات العينية وطبيعتها  (د )

جميع  عناإلفصاح  ينبغ:وف: حال طبق التيان األساس النقدي للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام،  -41
وتلك ذات الصلة بالتمويل المشترك المحل: العين: ف:  هأعال 31و 31المعلومات المذتورة ف: الفقرتين 

 مالحظات على القوائم المالية.

 المخاطر ذات الصلة بالتمويل المشترك المحلي العيني - سابعا

موظف المالية، وبالتعاون مع فريق المشروع، أن  يتوجب علىعلى مستوى التصميم وخالل تنفيذ المشروع،  -41
وذلك بهدف رصد التخصيص الصحيح وف: الوقت المالئم  ،يقدر بصورة منتظمة المخاطر ذات صلة

 للمساهمات العينية.

من المخاطر المختلفة الت: يمتن أن تؤثر على تسجيل المساهمات العينية واإلبالغ  أنماط عديدةوهنالك  -42
عزيز أداء المشروع، مثل المخاطر ذات الصلة بالبيئة، والمخاطر التقنية والعلمية، عنها ودورها ف: ت

والمخاطر المتعلقة بالتصنيع والمخاطر التنظيمية والبشرية. ويتضمن الملحق الرابع من هذه الوثيقة بعض 
خالل دورة ذات الصلة بأنماط المخاطر الت: البد من أخذها بعين االعتبار ورصدها  هيةالمبادئ التوجي
 المشروعات.

 



EB 2018/125/R.7/Add.6  األولالملحق  

9 

 ضعفاصر نقذذم النموذل المشنرك المحلي العذفي

العوامل غير المؤهلة في حساب القيمة  العوامل المؤهلة في حساب القيمة العادلة فئة المساهمة العينية
  العادلة

نية
لعي

ع ا
سل

ال
بنة 

الثا
ول 

ألص
ا

 

 استخدام األراض:

األرض ضمن فترة تنفيذ المشروع تافية  إذا تانت مساهمة
بصورة تاملة إلى األثر والنتائج المخطط لها، يمتن  لو للوص

إظهار  السعر التامل لقطعة األرض مدعومة بوثيقة رسمية 
أو بيانات تثبت السعر )مثال شهادة تسجيل األرض، إدارة 

 مؤسسة رسمية أخرى(.عن اإلحصاءات أو أي وثيقة صادرة 
 

استخدام األراض: مقصورا  إذا لم يتن
على المشروع يجب أن ينعتس فقط 
الجزء المترس للمشروع ف: التتاليف 

 المستخدمة وتقييم المساهمة
إذا تانت مساهمة األراض:  لمدة المشروع فقط،  يمتن 
استخدام سعر اإليجار الرسم: الشهري مضروبا بعدد 

بالوثائق الرسمية األشهر، ويجب أن يتون هذا السعر مدعوما 
أو اتفاقية اإليجار أو دليل االستخدام المشروع الفعل: لألرض 

 أو أي وثائق أخرى مماثلة.
 

 استخدام المعدات

متوسط التتلفة لتل شهر أو يوم لسعر اإليجار الرسم:، 
المحدد لتلك المنطقة مضروبا بعدد األيام/ األشهر 

 المستخدمة؛
 على النحو التال::ويتم احتساب اهتالك المرتبة 

  :طرح تتلفة الوقود لتل تيلومتر من المعدل الرسم: الوطن
أو المعدل الرسم: لألمم المتحدة المستخدم للسفر الخاص 

 ف: ذلك البلد لتل تيلومتر واحد؛
  ضرب الرقم بالمقدار التقريب: للتيلومترات الت: ستسافرها

 هذه المرتبة خالل المشروع
تمساهمة عينية، يجب استخدام  وف: حال ظهر الوقود أيضا

التتلفة التاملة للسعر الرسم: الوطن: /السعر الرسم: لألمم 
المتحدة للسفريات الخاصة لتل تيلومتر، مضروبا بالمسافة 

 اإلجمالية الت: تم استخدام المرتبة فيها خالل المشروع
 

المعدات والمواد 
واللوازم )أي مثال 

الحواسب 
واالتصاالت 

االلتترونية والمصانع 
 واآلالت(

إذا تانت المساهمة بمعدات ومواد ولوازم مستخدمة بالقيمة 
 السوقية العادلة:

 القيمة السوقية العادلة؛ 
 القيمة الدفترية للمؤسسة 

 :وف: حالة المساهمة بمعدات ومواد ولوازم جديدة
 البنود  تفبسعر البيع ألتثر العمالء تفضيال )إذا تان

 الموجودة ف: المخزون(؛
 .)وبتتلفة الصنع )إذا تانت فريدة من نوعها 

 المستقرضة استنادا إلى  وف: حال المعدات والمواد واللوزام
 مكافئإيجاٍريستندعلىأساساالستهالك 
 إلىمكافئإيجاريستندألعلىمعدلحجم 

، االستهالك المباشر للتتلفة وف: حال االستخدام الجزئ:
 التاملة لألصل طوال مدة المشروع

المعدات والمواد واللوازم بسعر القائمة أو 
 بسعر القائمة المخفض.

فئات اإليجار الت: تتجاوز القيم امت
المقبولة لو تم التبرع بهذه المعدات أو 

 بيعها.
 تتاليف التنمية
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استخدام المبان: 
وغرف االجتماعات، 
والمساحات أو 

 المرافق

االجتماعات أو المساحات أو المرافق الموهوبة الت: غرف 
. ويتوجب أن يمتن ف: العادة تأجيرها مقابل قصد اإليجار

تتون المساحات المستخدمة ذات صلة مخصوصة بالمشروع 
   وأن تتون ضرورية
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 العوامل المؤهلة في حساب القيمة العادلة فئة المساهمة العينية
العوامل غير المؤهلة في حساب 

 القيمة العادلة

ة 
فذ
عذ
 ال
لع
س
ال

سة 
مو

لمل
ر ا

 غي
سلع

ال
 

 

 

تتاليف لتطوير برمجيات جديدة 
أو تتنولوجيا جديدة تتعدى نطاق 

 المشروع

 

 

 

 

 والتتنولوجياتاستخدام البرمجيات 
 الجديدة و وقواعد البيانات

    

 سعر السوق لألصل أو البرمجيات لمدة المشروع
  

الضرورية للمشروع، إذا لم  تتلفة شراء التراخيص
 توفرها المؤسسة أساسا

  

تتاليف تطوير التتنولوجيا الجديدة ذات الصلة 
   بالمشروع

 التتلفة المستهلتة لفترة المشروع نشر النتائج

  

تتاليف السفر وتتاليف بدل 
 اإلعاشة اليومية

التتاليف المعقولة المسددة للسفر والمعيشة للعمل 
 المترس مباشرة للمشروع الممول.

استخدام نقاط األميال الجوية لدفع التتاليف السفر 
 واإلعاشة.

التتاليف المعقولة للسفر لحضور المؤتمرات ذات 
 الصلة بالمشروع ممول.

رسوم تسجيل ف: المؤتمرات، أو نسبة من هذه 
الرسوم إذا تان جزء من المؤتمر فقط مخصص 

 للترتيز للقضايا أو المواضيع المتعلقة بالمشروع.
 

تغطية رسوم المؤتمر والسفر 
والفنادق والطعام لحضور 
األحداث واالجتماعات إلى آخره 
غير ذات الصلة بالقضايا 

 يع المتعلقة بالمشروعوالمواض
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 العوامل المؤهلة في حساب القيمة العادلة فئة المساهمة العينية
العوامل غير المؤهلة في حساب القيمة 

 العادلة

نية
لعي

ت ا
دما

الخ
 

 الموظفينرواتب 

الحصة الفعلية من تتاليف رواتب الموظفين 
المترسين لإليفاء بالمهام ذات الصلة بالمشروع 

 خصاصا والضرورية له

الرواتب وتتاليف أنشطة اإلدارة غير ذات 
 الصلة المباشرة بالمشروع.

مدفوعات لمدير المشروع أو المتعاملين معه، 
و/أو المتقدمين المشارتين أو المتعاونين 
 ترسوم استشارية )إضافة إلى الراتب األصل:(.

 رواتب وتتاليف موظف: الدعم اإلداري.

العمل مثل المهنيين 
والخبراء والمتطوعين 
والقوى العاملة من 

 المستفيدين

رسوم االستشارة و/أو الخبرة التقنية ذات الصلة 
المباشرة بالمشروع الممول بمعدل السوق اليوم: 

محسوبا بتل يوم أو شهر،  ف: البلد او المنطقة،
مثال عدد األيام ضرب ف: سعر السوق لليوم 

 الواحد

 الرسوم ال: ال صلة لها بالمشروع

 متافآت الشرتاء

رواتب ومزايا موظف: المؤسسات الشريتة )ال 
موظف: المؤسسة المضيفة( عندما يقومون 

 بأنشطة ذات صلة مباشرة بالمشروع

موظف:  النفقات العامة على رواتب ومزايا
 المؤسسة الشريتة.

 متافآت هيئة التدريس

قد يتم احتساب التتاليف الفعلية للمؤسسة 
لإلراحة من واجبات التدريس )مثال تتلفة تعيين 

 مدرب للفصل الدراس: مما يمتن احتسابه(

مدفوعات لمدير المشروع أو للمتقدمين 
المشارتين و/أو المتعاونين تأتعاب استشارية 

 الراتب األصل:(.)إضافة إلى 

   إجمال: الضرائب ورسوم التعرفة المتنازل عليها اإلعفاءات الضريبية

 



Annex I EB 2018/125/R.7/Add.6

8

Elements of valuation of in-kind domestic cofinancing

In-kind contribution
category Eligible elements in fair value calculation Non-eligible elements in fair

value calculation

G
oo

ds
 in

 k
in

d
Fi

xe
d 

A
ss

et
s

Use of land

If the contribution of land is within the project
implementation period and is sufficient to fully
reach the planned results and impact, the full
price of the land plot may be shown, supported by
official document or data with evidence of the
price (Land Registration Certificate; Department of
Statistics or other official institutional document).

If the use of land is not
exclusive to the project, only
that part dedicated to the
project should be reflected in
the cost used to value the
contribution.

If the contribution of the land is only for the
duration of the project, use the official rent price
per month, multiplied by the number of months.
Price calculation should be supported by official
documents and/or rental agreement, or evidence
of actual use by the project or other similar
documentation.

Use of vehicles

Average cost per month or day at the official rent;
price specific for that locality, multiplied by the
number of days/months used,

Amortization of the vehicle is calculated as
follows:
• subtract the fuel cost per km from the
UN/national official rate used for private travel in
that country per km;
• multiply the number by the approximate number
of km to be driven during the project.

If fuel is also shown as in-kind, use the full cost at
the UN official/national rate for private travel per
km, multiplied by the total distance driven during
the project.

Equipment,
materials and
supplies (for
example,
computer and
electronic
communications,
plant and
machinery)

If the contribution is with used equipment,
materials and supplies, they are to be valued at:
• fair market value;
• Institution book value.

If the contribution is with new equipment,
materials and supplies, they are to be valued at:
• the selling price to most-favoured customers (if
stock item);
• cost of manufacture (if one-of-a-kind).

If with loaned equipment, material and supplies,
valuation is to be based on:
• rental equivalent based on depreciation;
• rental equivalent at highest-volume rate.

If the use is partial, straight-line depreciation of
the full cost of the asset for the duration of project

Equipment, material and
supplies at list price or
discounted list price

Rental equivalents exceeding
accepted values had the
equipment been donated or
sold

Development costs

Use of buildings,
meeting rooms,
spaces or
facilities

Donated meeting rooms, space or facilities for
which a rental fee is usually charged. The space
used should be specifically related to and
necessary for the project.
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In-kind contribution category Eligible elements in fair value
calculation

Non-eligible elements in
fair value calculation

G
oo

ds
 in

 k
in

d
In

ta
ng

ib
le

 G
oo

ds

Development costs of new
software and new
technologies that go
beyond the scope of the
project

Use of software, new
technologies and
databases

Market price of asset/software for project
duration

Cost of purchasing licences needed for the
project, if not already provided by the
institution

Development cost of new technologies
related to the project

Dissemination of results Cost depreciated over the duration of
project

Travel and subsistence
costs

Reasonable out-of-pocket travel and
subsistence expenses for work that is
directly devoted to the funded project.

Use of air miles points to pay for travel and
subsistence.

Reasonable conference travel costs
related to the funded project.

Conference registration fees, or a
proportion of these fees if only part of the
conference focuses on issues or topics
related to the project.

Costs to cover conference
fees, travel, hotels, food,
etc., to attend events,
meetings, etc. that are
unrelated to issues or
topics related to the
project.
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In-kind contribution
category

Eligible elements in fair value
calculation

Non-eligible elements fair value
calculation

S
er

vi
ce

s 
in

-k
in

d

Employees’
salaries

Actual portion of salary cost of the
staff assigned to fulfil duties
specifically related to and necessary
for the project.

Salaries and expenses of
management activities not directly
related to the project.

Payments to the project director, co-
applicants and/or collaborators as
consulting fees (additional to basic
salary).

Salary and expenses for
administrative support staff.

Labour such as
professionals,
experts,
volunteers,
workforce from
the beneficiaries

Fees for consulting and/or technical
expertise directly related to the funded
project at daily market rates in the
country or area, calculated per day or
per month, for example, number of
days x market value per day

Fees not related to the project

Partner
remuneration

Salary and benefits of partner
institution employees (not those of the
host institution) when they undertake
activities related directly to the project

Overhead based on the salary and
benefits of partner institution
employees.

Faculty
remuneration

Actual costs to the institution for
release time from teaching duties (for
example, the cost of hiring a sessional
instructor for course release may be
counted).

Payments to the project director, co-
applicants and/or collaborators as
consulting fees (additional to basic
salary).

Tax exemption Total of taxation and tariff obligations
forgiven.
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Example of in-kind domestic cofinancing at the design
phase

1. During the design of the Resilient Land and Resource Management Project (RELAP)
in West Bank and Gaza, the economist had developed ten models to represent the
planned activities, organized under three main types of interventions: (i) resilient
land development activities for orchards (four models); (ii) other resilient land
development models: wadis, rangeland and integrated livestock system; and
(iii) activities financed via grants: sheep breeding, bee-keeping and mushroom
cultivation.

2. The models show that the total labour contributed by beneficiaries and valued at
US$14 per day (local wage) is worth US$10.7 million (or 26 per cent of total
project costs). If only the additional work required to implement IFAD’s proposed
activities is considered, then this represents 11 per cent of total project costs (as
per table 1).

Table 1
RELAP EFA tables quantifying family labour

3. These estimates could also be presented by type of activity, showing which
intervention will require greater contribution from the beneficiaries.

4. On the other hand, government’s contributions in terms of provision of services
and facilities – such as the use of office space, provision of vehicles and seconded
staff as well as tax exemption – should also be considered and quantified as in-kind
contribution.

5. In the case of RELAP, the total government in-kind contribution was estimated at
16 per cent of total project costs.

6. This means that the total in-kind domestic contribution accounted for almost 27
per cent of total project costs, based on the conservative (incremental) estimate
for the contribution from the beneficiaries of 11 per cent of total project costs, plus
the 15 per cent from the government. Both contributions were presented in the
Costab as reflected in table 2 below.

PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6
Total family labour (USD) - 705 514 1 695 271 2 490 888 2 911 959 2 922 956
Incremental family labour (USD) 1 020 307- 314 793- 674 964 1 470 581 1 891 652 1 902 649
Project costs (USD)
Component 1 17 684 5 361 441 7 048 265 6 980 524 5 068 841 194 275
Component 2 208 724 3 140 185 4 370 591 1 487 538 151 429 3 308
Component 3 719 390 976 269 616 247 462 332 332 305 244 655
D. Project Management 751 858 590 890 624 025 598 236 608 628 815 057
Total costs (USD) 1 697 655.57 10 068 785.20 12 659 127.46 9 528 630.08 6 161 202.95 1 257 295.00

(A) Total Family Labour over project years usd 10 726 587 family labour per/day 60 NIS
(C ) Total incremental family labour 4 604 746 family labour per/day 14.2 USD
(B)Total project cost USD 41 372 696
A/B 26%
C/B 11%
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Table 2: Resilient Land and Resource Management Project (RELAP): Costab by components and financiers (US$ '000)
The Government The Government Beneficiaries in Beneficiaries in

in kind in cash IFAD GRANT OFID GCF Other entities kind cash Village council Total
Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount %

A. Climate resilient land development
1. Climate adapted land devel-opment approaches 110 15.2 - - 223 30.7 60 8.2 60 8.2 273 37.6 981 0.6 - - - - 1 708 4%
2. Resilient land development 3 389 16.0 646 3.1 1 160 5.5 845 4.0 8 810 41.6 2 106 9.9 3 619 17.1 604 2.9 - - 21 179 51%
3. Investment in agricultural roads 443 16.0 - - 66 2.4 - - - - 2 017 72.9 - - - - 240 8.7 2 766 7%

Subtotal 3 941 16.0 646 2.6 1 449 5.9 905 3.7 8 869 36.0 4 396 17.8 3 619 14.7 604 2.4 240 1.0 24 671 60%
B. Market linkages for the rural poor

1. Rural bulking of agricultural products 682 16.0 - - 1 269 29.8 - - - - 2 312 54.2 - - - - - - 4 263 10%
2. Inclusive entrepreneurship development support 95 1.9 - - 103 2.0 - - 3 032 59.5 1 193 23.4 - - 676 13.3 - - 5 098 12%

Subtotal 777 8.3 - - 1 373 14.7 - - 3 032 32.4 3 504 37.4 - - 676 7.2 - - 9 362 23%
C. Public services for upscaling resilient agricultural land use 351 10.5 - - - - - - 3 000 89.5 - - - - - - - - 3 351 8%
D. Project Management 1 483 37.2 520 13.0 1 744 43.7 44 1.1 99 2.5 99 2.5 - - - - - - 3 989 10%
Total PROJECT COSTS 6 552 15.8 1 166 2.8 4 566 11.0 950 2.3 15 000 36.3 8 000 19.3 4 600 11% 1 280 3.1 240 0.6 41 373 100%

Government in kind contribuition net of taxes 1 273
Government in kind contribuition % of the total cost 3.1%
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Example of in-kind domestic cofinancing in financial
reporting

1. In-kind domestic cofinancing could be reported in the face of financial statements.

 According to the International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)
cash basis, the in-kind contribution will be reported in the notes to the
financial statements. The additional disclosures encouraged4 provide an
example of disclosure in paragraphs 2.1.90(f) and 2.1.91.

 According to the IPSAS accrual basis and IFRS, the in-kind contribution
should be reported in the financial statements as assets (in the balance sheet
statement) and non-cash income (in the profit and loss statement).
Additional detailed information related to the accounting policies for in-kind
contribution should be provided in the notes to the financial statements.

2. The notes to the financial statements of the Small Irrigation and Market Access
Development Project in the Nippes and Goavienne Region financed by IFAD in Haiti
show this reporting of in-kind domestic cofinancing:

“The Government of Haiti’s in-kind contribution was identified and assessed as
follows:

 The licence rights to use the financial and accounting software provided by
the Ministry of Agriculture; the net value at the date of transfer of the right of
use of the licence to the project was considered at fair market value. The
annual amortization of the net value over the number of years of the project
was considered to be annual in-kind contribution.

 The use of the Ministry’s offices devoted full time to the project’s
implementation team;

 The use of office and IT equipment provided by the Ministry of Agriculture;
the net value at the date of transfer of the right of use of equipment to the
project was considered at fair market value. The annual amortization of the
net value over the number of years of the project was considered to be
annual in-kind contribution.

 The vehicles and equipment (cars and motorcycles used by the supervisors);

 The contribution in taxes: This contribution amounts to the total of tax
exemptions granted to the project on the purchase of three vehicles and
three motorcycles.

 The salary of staff dedicated part-time to the project: The use of timesheets
to determine the actual time devoted to the project, considering total gross
regular salary (without bonuses).

The table below summarized the cumulative in-kind contribution of the
Government of Haiti for the period from 2015 to 2018:”

4 IPSAS: Financial Reporting under the Cash Basis of Accounting; Appendix additional Disclosure; November 2017
https://www.iaasb.org/system/files/publications/files/Cash-Basis-IPSAS-2017.pdf
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Description
Amount in United States
dollars

Licence for accounting and financial software 36 492

Office space 9 655

Office and IT equipment 15 700

Vehicles and equipment 50 355

Salaries of part-time staff 17 127
Tax exemptions 102 877

Total 232 206
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Examples of risks related to in-kind domestic cofinancing

Category of risk Description

Human and
organizational risks

• Lack of experience and/or understanding on the part of the project manager and staff

• High turnover of project manager and staff
• Project team is unaware of codes, or regulations and lacks experience in quality

assurance issues
• Inadequate, weak or inconsistent procedures for internal controls

• Missing or incomplete reporting to IFAD and auditors

• Human conflict or poor negotiations with the contributors

• Decision-making by the project team and steering committee takes too long

• Dissemination of false or inaccurate information

• Lack of transparency

Project execution risks

• Inadequate choice for a contribution/contributor

• Unexpected withdrawal of the contributor from the project

• Contributors’ lack of motivation or reluctance to accept project alterations

• Underestimation of the workload or contribution required to fulfil project requirements
• Low level of the quality assurance systems, including those of a technical, accounting

and reporting nature
• Languages and cultural barriers that affect understanding of requirements

• Legal issues and conflicts

Technical risks

• Project requirements are not clearly expressed or communicated

• Missing or incomplete specifications

• Difficulty in implementing due to procedural complications

• Components and products that are not viable

• Qualifications, official documentations, and required permissions are outdated or
unsuitable

Environmental risks

• Instability of project requirements

• Difficulties in partnerships and collaborations

• Delays in procurement procedures

• Regulatory changes, for example safety and environmental

• Administrative and technical errors

• Project acceptance by the social and human environment

• Risk of incidents of a natural or political nature
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