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 3         تعلیمات نظام االعتماد المركزى
 4       مراجعة الطلب و الموافقة
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 لو أن ھناك تضاربات بین ترجمات ھذا المستند، فسوف یكون النص االنجلیزى ھو الحاكم.*
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 القانوني ھدف و فوائد االعتماد

.  األولمبیاد الخاصحركة نمو البرامج لضمان النوعیة العالمیة، و أخیرا  األولمبیاد الخاص الدوليعتمد الھدف: ی
و أیضا األولمبیاد الخاص الدولي و االعتماد ھو وسیلة للتأكد من أن كل برنامج یلبى المتطلبات األساسیة لمھمة 

ضمان الحد األدنى من المتطلبات المالیة و االداریة.  لقد تم وضع متطلبات االعتماد لتمكین البرامج من اظھار 
لتأكد من صحتھا بسھولة من قبل ھیئة العاملین القانونیة و االذعان باكمال طلب اعتماد قصیر بمعلومات یمكن ا

 لألولمبیاد الخاص الدولي.االقلیمیة 

تفاقیة ترخیص األولمبیاد الخاص الدولي إوقع القانوني ، ی .  عندما یلبى برنامج متطلبات االعتمادمزایاالحقوق و ال
عالمات ل، اللوجو و ااألولمبیاد الخاصستخدام اسم ذلك البرنامج، والذى یمنح البرنامج الحق فى ال قانوني اعتماد

 األولمبیاد ألعاب فى اطار وضعھا القانونى الدارة التجاریة األخرى 

 

.  اضافة الى، األولمبیاد الخاص الدوليبموجب اسم ة یلزیادة االعتمادات المالالخاص واألنشطة المتعلقة بھا و
 االعتماد، وتشمل: فوائد عدیدة منل تعتبر مدخال برامج 

 ادةات و فرص تنمیة القلقیادلإلقلیمیة ل مؤتمرات • الرؤیة و االستراتیجیة المشتركة   •
 المساعدة الفنیة فى التدریب الریاضى، الصحة، ادارة األلعاب،  • القیادة االقلیمیة و الدولیة   •

 المالیة المواردوالتسویق وتنمیة  الحوكمةالسوفت ویر، الشئون القانونیة،   
 الى الموارد المالیة من خالل المنح، الشراكة مع الوصول  • معاییر جودة البرنامج، القواعد العامة،  •
 مبادرات الالمنظمات و المؤسسات الدولیة، المشاركة فى الدخل و     أخرى مصادرة و قوانین الریاض 
اد الخاص الدولي مثل ألولمبیالرئیسیة ل دعم المبادراتو الكبرى لتنمیة الموارد    

 العبین صغار السن/البرامج الصحیة...إلخالریاضات الموحدة، الریاضیین/ال
 ادارة المخاطرة عملیة دعم و توجیھ  •  الدولیةت و المسابقات المؤتمرا  •
 ة، األبحاث فى مجال الریاض  •

 إلعاقةو االصحة 
  التسویق العالمي للعالمة التجاریة   •
 یین/لالعبینریاضفرص القیادة لل  •
 

 2019نوفمبر  15 اخر موعد للتقدیم :
 

 سنتین.  یجب أن تقدم كافة البرامج مواد االعتماد الخاصة األولمبیاد الخاص الدولي كلیتم اعتماد برامج 
 .2019نوفمبر  15بھا بحلول یوم  
 

 2020-2019 القانوني عتماد المواد المستحقة عن البرامج المتقدمة لإل
 دیسمبر 31ھى اعتمادھم بتاریخ تسوف ین 2019 -2018البرامج التى تم اعتمادھا للسنوات 

 من خالل  2021-2020 لعامي القانوني عتمادال.  یجب أن یقدم كل من ھذه البرامج طلب ل2019 
 .  نرجو مالحظة أن طلبات االعتماد لن 2019نوفمبر  15االعتماد المركزى بحلول یوم نظام 

 .  طبقا 2019الموافقة علیھا حتى تكتمل تماما، و یشمل ذلك تقدیم رسوم و مستندات مرفقة خالل یتم 
 للقواعد العامة، فان االعتماد ینتھى تلقائیا اذا لم یتم تجدیده بحلول تاریخ االنتھاء.  و البرامج بدون

 األولمبیاد الخاص الدولي.أو لجنة تأسیس ال تستحق أن تتسلم منح من ، اعتماد مشروط، اعتماد فعال 
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 2020-2019عن البرامج المعتمدة   المستحقةالمواد 
 قدم التالى بحلولمطلوب أن ت 2020 -2019ات البرامج التى تم اعتمادھا للسنو

 .  و یجب تقدیم المستندات و معلومات العقد بالصفحة المحدثة فى منتصف الفترة 2019نوفمبر  15 
 

 على نظام االعتماد  2020-2019" لبرنامج تطبیق 2020التى یمكن الدخول الیھا من خالل جدول "
 المركزى.

 2018الكشوف المالیة التى تمت مراجعتھا   •
  2018(البرامج الغیر أمریكیة) أو استمارة  2018استمارة الدخل االجمالى المعدلة   •

 (البرامج األمریكیة) 990
 فى الطلب متى سوف یتم ارسالھا) یدون(اذا لم یتم اكتمالھا /اعتمادھا  2020 موازنة  •
 فى الطلب متى سوف یتم ارسالھا) یدون(اذا لم یتم اكتمالھا /اعتمادھا  2020 خطة النشاط  •
 اى جى آر ال تعد 2018على أساس استمارات  2020(أتعاب  2019أتعاب االعتماد خالل   •
 )2019مستحقة حتى یتم اعداد فواتیرھا فى  
 التنفیذى، و مدیر الریاضة /عن مكتب البرنامج، المدیر الوطني معلومات اتصال محدثة  •

 
 تعلیمات نظام االعتماد المركزى

 من المتوقع أن تستخدم كافة البرامج نظام االعتماد المركزى لتقدیم الطلبات و المواد األخرى.  لقد تم 
 .  فى حالة وجودیةتدریب دوراتتحدیث النظام المركزى لتحسین خبرة المستخدم و سوف یتم تقدیم 

 و/ منطقتكلیمى باالق مل مع النظام ، یرجى االتصال بمسئول اإلعتماد القانونيصعوبة فى التعا 
 األولمبیاد الخاص الدولي على البرید اإللكترونيباالدارة القانونیة اریانا ساجاد 

:accreditation@specialolympics.org. 
 .services.specialolympics.org/Loginالموقع: أدخل إلى .  الدخول

 لو أنك قمت بالتسجیل فى النظام، فان اسم المستخدم التابع لك ھو عنوانك  •
 أن تعیدھا بالضغط على مفتاح "اعادة مة السر الخاصة بك، فابامكانك فلو أنك نسیت كل  البریدى 

االقلیمى بمسئول اإلعتماد القانوني وضع كلمة السر" على شاشة االدخال.  لو أنك تود أن تكون مسجل، یرجى االتصال 
 .حساب جدید، و الذى بمقدوره یوجد لك بمنطقتك 

 .  بمجرد قیامك بعملیة االدخال، فسوف ترى روابط بالتطبیقات الماضیة و
 الحالیة لبرنامجك. 
 اضغط لترى التطبیق الحالى.  •
  º   2020ى الجدول "، فابامكانك أن تتبع التعلیمات و تكمل كافة األسئلة عل2021-2020فلو أنك تتقدم العتماد." 

 فلو أنك غیر قادر لالجابة بــ  "نعم"  على أى أسئلة تطبیق مطلوبة، برجاء عمل مالحظة توضیحیة  •
 ، اذا لزم بمسئول اإلعتماد القانوني االقلیمى بمنطقتكفى صندوق المالحظة أسفل السؤال و تابع مع  

 األمر.
 مح لك بالمغادرة و العودة اذا لم تكمل الطلب فى ، و یس االجابةكل اجابة سؤال یتم تخزینھا عند   •

 جلسة واحدة.  و عندما تجیب على كل األسئلة و تدخل المستندات و المالحظات المطلوبة، برجاء 
 األولمبیاد الخاص الدوليالضغط على مفتاح "التقدیم".  بالضغط على مفتاح "التقدیم" ، فسوف تخطر 

 تسلم اخطار بالبرید االلیكترونى عندما تتم الموافقة على طلبك أو لو أن طلبك جاھزا للمراجعة.  سوف ت 
 أن ھناك معلومات مطلوبة أكثر من ذلك.  انك سوف تستمر فى الدخول الى طلبك فى حالة الطلب منك

 
 لتحدیث معلوماتك. 
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 مراجعة الطلب و الموافقة
 كوناألولمبیاد الخاص الدولي سوف ی، فان 2019نوفمبر  15لو أنھ تم اكتمال طلب برنامج بحلول 

 .  لو أن البرنامج غیر قادر2019دیسمبر  31لبرنامج بتاریخ راجعة الطلب قبل انتھاء اإلعتماد القانوني لقادرة على م
 على االجابة بــ "نعم" على كافة أسئلة التطبیق المطلوبة، أو لو أن المواد لم تكتمل من ناحیة أخرى،

األولمبیاد الخاص الدولي سوف طلب معلومات اضافیة.  بناء على المراجعة، فان خاص الدولي أن ییجوز لـألولمبیاد ال
 تخذ ی

 واحد أو أكثر من االجراءات التالیة:
 

 التام القانوني االعتماد
 یلبى الكافة لكن متطلباتلم یتم منح االعتماد التام لو أن البرنامج یلبى كافة متطلبات االعتماد أو 

 عن ھذه المتطلبات. األولمبیاد الخاص الدوليمعینة و یتسلم تنازل من  
 

 المشروط القانوني االعتماد
 عطى اعتماد مشروط لبرنامج ال یستطیع لسبب حقیقى تلبیة متطلباتیأن  لألولمبیاد الخاص الدوليیجوز 

 تضم كیفیة التفاصیل و أى األولمبیاد الخاص الدولياعتماد معینة و یقدم خطة موافق علیھا من قبل  
 تاریخ، و البرنامج سوف یلتزم بالمتطلبات الغیر مالئمة.  لطلب اعتماد مشروط، یجب على 
 البرنامج أن یضم توضیح وخطة فى صندوق المالحظات تحت كل سؤال طلب مطلوب و الذى 
 یخ من خاللھ یعد البرنامج غیر قادر على االجابة بـ "نعم" علیھ.  و الخطة یلزم أن تضم تار 

 اعتماد مشروط على أساس حالة بحالة.  و سوف  األولمبیاد الخاص الدوليمنح یسوف یتم االذعان.  و 
 مع البرنامج لتطویر و اكمال خطة االذعان بالتاریخ  ألولمبیاد الخاص الدوليتعمل ھیئة العاملین التابعة لــ

 االعتماد الكامل، لكن یأتى بمدة أقصر.المحدد.  و یمنح االعتماد المشروط نفس الفوائد مثل 
 

 التنازل عن االذعان
 منح تنازل  ألولمبیاد الخاص الدوليیلتزم بمتطلبات اعتماد، یجوز لـ لو أنھ من غیر الممكن لبرنامج أن

 یقرر أن مثل ھذا التنازل  األولمبیاد الخاص الدوليلو أن  22-6عن االذعان بموجب قسم القواعد العامة 
 منحی.  و لألولمبیاد الخاصالالعبین الریاضیین  وح أكبر مصلحة للحركة ویعد بوض

 التنازالت الخاصة على أساس حالة بحالة و یجوز أن توضح الحدود الزمنیة و  األولمبیاد الخاص الدولي 
 المعاییر األخرى للتنازل.  لكى تطلب تنازل، فانھ یجب على البرنامج أن یختار "التنازل" لطلب

 البرنامج المناسب و یشمل توضیح و أى مستندات داعمة.   
 االعتماد: اتو البرنامج الطالب لتنازل یجب أن یوضح أن متطلب

 نتھك قوانین محلیة محددة قابلة للتطبیق على البرنامج ت•  
 یسبب ضیق واضح للبرنامج؛ أو•  
 لمتطلب.ال یمكن تلبیتھ بالكامل، لكن البرنامج على توافق مع فحوى ا•  

 
 رفض االعتماد

 البرنامج الذى ال یقدم مستندات اعتماد كاملة كما یجب تظھر االذعان بمتطلبات االعتماد و أنھ
 مرفوض. هلم یتسلم تنازل أو اعتماد مشروط، یمكن أن یكون اعتماد 

 االذعان المستمر
 یعد االعتماد مشروطا باالذعان المستمر للبرنامج بكافة متطلبات االعتماد، اتفاقیة ترخیص االعتماد 
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االقلیمیة رئاسة امج، فان ھیئة العاملین بالكون على علم بعدم اذعان برنی األولمبیاد الخاص الدوليو القواعد العامة.  لو أن 
ج لمساعدتھ على عمل مع البرنامتسوف  ألولمبیاد الخاص الدوليلـ

 االلتزام باالعتماد المناسب 
 أو متطلبات القواعد العامة.  فى حالة سوء ادارة مواد برنامج أو عدم االلتزام بمتطلبات االعتماد أو 

 بالحق فى اتخاذ اجراءات تصحیحیة.  و ھذا ربما یشمل، بدون األولمبیاد الخاص الدوليحتفظ یالقواعد العامة، 
 حقاق لمنح اعتماد مالى، تعدیل البرنامج حسب لجنة التأسیس أو حالة االعتماد تحدید رفض االست 

 أو الغاءاالدارة و القرارات الشخصیة، و/المشروطة، تعدیل توزیع حصص األلعاب، الموافقة على 
 االعتماد. 
 

 حالیةالتغییرات ال
 عملیة المراجعة

 عمل لمندوبین من كل منطقة و ادارة قد نظرت فى األمر  فریق، فان 2014لیة تبدأ فى دیسمبر فى عم
 العمل بالنظر فى  فریق ماد و التطبیق.  فى العملیة، قامأوصت أخیرا بعمل تحدیث لمتطلبات االعتو 

 االقلیمیة.  لقد تمت الموافقة  ستشاریةمجالس اإلالدة العالمى و كل من االسترجاع العكسى من فریق القیا
 .2015 نھایةمع  األولمبیاد الخاص الدوليالتالیة من قبل فریق القیادة العالمى و مجلس ادارة التغییرات على 

 باالضافة الى التغییرات الحقیقیة، واعطاء اھتمام خاص لتحسین خبرة البرامج فى اكمال عملیة التطبیق.
 

 التغییرات الحقیقیة
 و البرامج لدیھا سنة واحدة التمامان التغییرات الحقیقیة التالیة تعد موجودة فى المتطلبات.   
 .و األلعاب الریاضیة الموحدة و تلك المتطلبات تعد فعالة اآلن عمال/ المالیلتمتطلبات خبیر األ 

 لتطبیق 2019االذعان بمتطلب السوفت ویر سیكون مطلوبا بدایة 
 .2021-2020البرامج العتماد  
 
 فى مجلس مالیاتخبیر أعمال أو بوجود  خبیر األعمال أو المالیات.  و البرامج تعد مطالبة  •
 ضاء المجلس یتم زیادتھا من ستة الى سبعة.ھذا المتطلب، فان الحد األدنى ألعادارتھم.  تماشیا مع  
 اعطاء الفرص ألنشطة األلعاب الموحدة.  و ھذا یاضیة الموحدة.  تعد البرامج مطالبة باأللعاب الر  •

 أى مستوى. علىالموحدة خالل األلعاب المتطلب یتم تلبیتھ من 
 لالعتماد، لألولمبیاد الخاص الدوليالستخدام السوفت ویر التابع  السوفت ویر.  و البرامج مطالبة  •
 لتزوید و اعطاء تعلیمات بھ من قبلالالعب الریاضى، المتطوع، و ادارة معلومات المنافسة حسبما تم ا 

 .  و ھذا المتطلب سوف یطبق على االحصاء الحالى و سوفت ویر االعتماد و علىاألولمبیاد الخاص الدولي
 السوفت ویر الجدید بدال من جى ام اس ألنھ سوف ینتعش فى السنوات المقبلة.  و التوقعات بموجب  

 القدرة الفنیة، جاھزیة السوفت ویر و ھاالمحلیة، بما فى ھذا المتطلب سوف تدخل فى االعتبار الظروف
 على ما ھو مطلوب تحدیدا أثناء  األولمبیاد الخاص الدوليدخول الدعم الفنى.  و سوف یتم تقدیم االرشاد من قبل  

 یلزم  2019أثناء انتھاء  2021-2020كل فترة اعتماد.  على سبیل المثال، تطبیق البرامج العتماد 
 "نعم" على سؤال السوفت ویر عند تطبیق االعتماد لو أن برنامجكم یستخدم نظام االحصاء االجابة

 بلة، سوف یتم اضافة السوفت ویرق).  فى السنوات الم2) و نظام االعتماد المركزى (1المركزى ( 
 االضافى الى ھذه القائمة ألنھ قد تم تطویرھا و تخزینھا بالبرنامج. 
 سؤالین االختیاریین اآلتیین یتم اضافتھما الى تطبیق االعتماد لكى یتم تجمیعاسئلة اختیاریة.  ال  •
 المعلومات و تأكید أھمیة فرص محددة غیر مطلوبة.  االجابات على ھذه األسئلة لن تؤثر على الموافقة  

 على تطبیق البرنامج.
º   محددة للتحسین تستخدم معاییرمعاییر جودة البرنامج.  ھل البرنامج یدار بالتقییم الذاتى و مساحات 
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 جودة البرنامج؟ 
º   المجلس و أغلبیة أعضاء المجلس یخضعون لتدریب مناسب  رئیساثناء السنتین األخیرتین، ھل 

 تھم؟األدوار سلط
 متطلبات االعتماد

 
و فقا األولمبیاد الخاص . القوانین الداخلیة للبرنامج/ المستندات الحاكمة تضم بیان مھمة األولمبیاد الخاصمھمة  -1

 .01-1لقسم القواعد العامة 
 المجلس الحاكم. -2

ل سبعة على األقیة و اشراف على ادارة البرنامج وتكوین المجلس.  یضم البرنامج مجلس ادارة بمسئولیة مال  •
و العالقة األسریة القریبة  مالیاتقین فكریا، خبیر العاب ریاضیة، خبیر أعمال أو اعضاء یضمون خبیر فى المعا

 (س). 02-5و فقا لقسم القواعد العامة األولمبیاد الخاص لالعبى 
 02-5وفقا فقا لقسم القواعد العامة  أولمبیاد خاصالقیادة الریاضیة.  یضم مجلس االدارة على األقل العب   •

 (س).
 (د). 02-5دورة المجلس.  یخضع مجلس ادارة البرنامج لدورة ألعضاءه وفقا لقسم القواعد العامة   •
 االجتماعات.  یجتمع مجلس االدارة على األقل مرتین كل سنة شمسیة.  •

م وفقا لقس ومدیرا للریاضة التنفیذى /المدیر الزطني.  یضم البرنامج ومدیر الریاضة التنفیذى /المدیر الوطني  -3
من الوقت، متطوع أو مدفوع األجر،  لكن  (اى). و الذى یمكن أن یكون وقتا كامال أو جزء 02-5القواعد العامة 

 لن یكون نفس الشخص وال من یكون رئیس مجلس االدارة.
ریاضات األولمبیاد .  یقدم البرنامج تدریب جودة و منافسة فى اثنین أو أكثر من ریاضات األولمبیاد الخاص   -4

موحدة وفقا لقسم القواعد العامة  ریاضات.  یقدم البرنامج فرص  05-3و  04-3وفقا لقسم القواعد العامة  صالخا
3-11. 

وفقا لقسم القواعد الریاضیین/الالعبین لألولمبیاد الخاص .  یسجل البرنامج الریاضیون/الالعبون المسجلون  -5
 .06-2وفقا لقسم القواعد العامة  یاد الخاص الدولياألولمبو تقدم بیانات االحصاء الریاضى الى  02-2العامة 

لالعتماد، الالعب الریاضى، المتطوع و  األولمبیاد الخاص الدوليالسوفت ویر.  یستخدم البرنامج سوفت ویر   -6
 .األولمبیاد الخاص الدوليادارة معلومات المنافسة مثلما یتم توفیرھا و اعطاء تعلیماتھا من قبل 

األولمبیاد و عالمة البرنامج ھى عالمة   ]اسم الدولة [األولمبیاد الخاص سم و العالمة.  اسم البرنامج ھو اال -7
 .07-5و 03-5وفقا ألقسام القواعد العامة  الدولةباالضافة الى اسم الخاص 

 التخطیط و التمویل -8
-8ة سنویة وفقا لقسم القواعد العامة ة سنویة و كشوف مالیالموازنة و الكشوف المالیة.  یكون للبرنامج موزان  •

لو أن البرنامج ھو برنامج امریكى أو  990قدم تقریرا مالیا (سواء استمارة آى آر اس یو  05-8حتى  03
استمارة دخل اجمالى معدلة لو أن البرنامج من خارج الوالیات المتحدة) للعام قبل العام الذى یكون فیھ التطبیق 

 مستحقا.
األولمبیاد الخاص خطة متعددة السنوات مصطفة بأولویات و خطة      بإعداد البرنامجیة.  یقوم لالخطة التشغی  •

 (أ).03-8عد خطة تشغیلیة مكتوبة وفقا لقسم القواعد العامة االستراتیجیة و ی الدولي
اعتماده عند استحقاقھا أو یقوم بعمل ترتیبات أخرى یتم االتفاق علیھا من  رسوماالعتماد. یدفع البرنامج  رسوم -9

 .08-8وفقا لقسم القواعد العامة  األولمبیاد الخاص الدوليقبل 
وفقا لقسم  لألولمبیاد الخاص الدوليم البرنامج بتنفیذ اتفاقیة ترخیص اعتماد حالیة تابعة اتفاقیة الترخیص. یقو -10

 .09-6القواعد العامة 
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 2021-2020 القانوني عتماداال إستمارة
 

مالحظة: من المتوقع أن تقوم البرامج باكمال الطلبات من خالل نظام االعتماد المركزى.  لمساعدة البرامج فى  [
للبرامج خارج  ھو نفس الذى یظھر على االنترنتترجمات ھذا الدلیل بمختلف اللغات، فان ھذا التطبیق  قراءة

 ]الوالیات المتحدة.
المستندات و بھا .  برجاء اكمال كافة األسئلة التالیة، مرفقا األولمبیاد الخاص الدولياعتماد  بك في إستمارةمرحبا 

، مع السماح لك أن تخرج الرد علیھام مالحظات االدخال حیثما یطلب ذلك.  كل اجابة سؤال یتم تخزینھا حینما یت
األولمبیاد الخاص اذا لم تكمل الطلب فى جلسة واحدة.  لو أن لدیك اسئلة أو مالحظات عن  أخرىو تدخل مرة 

 . شكراأو اتصل بمسئول اإلعتماد القانوني االقلیمى لـألولمبیاد الخاص الدولي ، برجاء ادخال مالحظة الدولي
دات الحاكمة تشمل بیان مھمة .  ھل القوانین الداخلیة للبرنامج/ المستناألولمبیاد الخاص الدوليمھمة  -1

 ؟  برجاء ارفاق المستند أو المالحظة عندما یتم تقدیمھا سابقا. األولمبیاد الخاص الدولي
 المجلس الحاكم. -2

یرجى إرفاق قائمة بأعضاء مجلس إدارة  أكثر على مجلس االدارة؟ أو اعضاء 7ھل البرنامج یضم  2-1
 .البرنامج، بما في ذلك سنوات الخدمة لكل عضو

 ھل المجلس یضم خبیر فى االعاقة الفكریة؟ برجاء كتابھ اسمھ / اسمھا. 2-2
 ؟ برجاء كتابھ اسمھ / اسمھا.ھل المجلس یضم خبیر ریاضي 2-3
 ؟ برجاء كتابھ اسمھ / اسمھا.مالیاتھل المجلس یضم خبیر أعمال أو  2-4
 برجاء كتابھ اسمھ/اسمھا.ھل المجلس یضم عالقة أسریة قریبة بأحد الالعبین الریاضیین؟   2-5
 خاص؟ برجاء كتابھ اسمھ / اسمھا. أولمبیادھل المجلس یضم العب  2-6
سنوات  9ھل القوانین الداخلیة للبرنامج/ المستندات الحاكمة تحدد مدد أعضاء مجلس االدارة بحد أقصى  2-7

 متتالیة؟
جتماع أثناء ال 1ھل مجلس البرنامج یجتمع على األقل مرتین كل سنة شمسیة؟ برجاء ارفاق محضر  2-8

 .2019جتماع أثناء ال 1و محضر  2018
 /) المدیر الوطني2) رئیس المجلس، (1.  ھل الوظائف (والمدیر الریاضي التنفیذى /المدیر الوطني  -3

 قبل اشخاص مختلفین؟ة یتم شغلھا من ) مدیر الریاض3التنفیذى، و (
 .  ریاضات األولمبیاد الخاص  -4

؟  لألولمبیاد الخاصالرسمیة  ریاضاتأو أكثر من ال 2ھل البرنامج یقدم تدریب جودة و منافسة فى  4-1
 .من  الریاضات 2برجاء اذكر 

 موحدة؟ ضاتریاھل البرنامج یقدم فرص  4-2
 الالعبین الریاضیین المسجلین. -5

أنھ یسجل الالعبین الریاضیین؟  برجاء ارفق عینة استمارات تسجیل العبین أو اذكر  یقرھل البرنامج  5-1
 متى تم تقدیمھم سابقا؟

 ؟2018ھل البرنامج قدم بیاناتھ االحصائیة لسنة  5-2
لالعتماد، الالعب الریاضى،  األولمبیاد الخاص الدولي. ھل البرنامج یستخدم سوفت ویر السوفت ویر**  -6

 األولمبیاد الخاص الدوليرة معلومات المنافسة كما تم تقدیمھا و اعطاء تعلیمات بھا من قبل المتطوع،  و ادا
 ؟

) نظام االعتماد 2) نظام االحصاء المركزى و (1أجب بنعم على ھذا السؤال لو أن برنامجك یستخدم (
ألنھ متطور ي السنوات المقبلة المركزى.  سوف یتم اضافة السوفت ویر االضافى الى ھذا المتطلب ف

 وواعد.
7- 

 بشكل صحیح؟األولمبیاد الخاص االسم و العالمة. ھل البرنامج یستخدم اسم و عالمة 
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تم أو یدون متى برجاء ارفاق عینات من المذكرات و كروت األعمال و األوراق الرسمیة للبرنامج الحالى 
 تقدیمھم مسبقا.

  
 و التخطیط المالیات -8

ویجب مراجعة البیانات  ؟ برجاء ارفاق المستند.2018لسنة  ةكشوفھ المالیة السنویھل البرنامج یقدم  8-1  
دوالر أمریكي من قبل مراجع حسابات مستقل. في  100 000المالیة للبرامج التي تزید إیراداتھا السنویة عن 

 المدققة.حال طلب إعفاء من متطلبات التدقیق، یرجى إرفاق طلبك ھنا بالبیانات المالیة غیر 
 ؟ برجاء ارفاق المستند.2018ھل البرنامج یقدم استمارة الدخل االجمالى المعدلة لسنة  8-2
؟  برجاء ارفاق المستند أو، اذا لم یكتمل بعد/ یتم الموافقھ علیھ، 2020لسنة  البرنامج یقدم موازنة ھل 8-3

 اذكر متى سوف یتم تقدیمھ.
؟  اذا لم یكتمل بعد/ یتم الموافقھ علیھ، اذكر متى سوف یتم 2020ة ھل البرنامج یقدم خطتھ العملیة لسن 8-4

 تقدیمھ.
بة تكون "ال" ، االعتماد المستحقة حالیا؟  لو أن االجا رسوم. ھل البرنامج قد دفع كافة االعتماد رسوم -9

موجودة  السداد لترتیب السداد أو مناقشة خطة السداد.  لو أن خطة برجاء االتصال بـاألولمبیاد الخاص الدولي
 حالیا، برجاء وضع مالحظة ھنا.

ترخیص االعتماد موقعة مع ھذا الطلب؟ برجاء ارفاق . ھل البرنامج یقدم إتفاقیة عتماداال ترخیص -10
 المستند كامال و موقعا.

رئیس مجلس االدارة، المدیر . ھل البرنامج قدم معلومات اتصال حدیثة عن مكتبھ، معلومات االتصال -11
 ة على صفحة البرنامج؟  برجاء الضغط ھنا لتحدیث معلومات االتصال. ني/ التنفیذى، مدیر الریاضالوط
 األسئلة االختیاریة. األسئلة التالیة تعد اختیاریة ، و اجابتك لن تؤثر على الموافقة على طلبك. -12
تحسین باستخدام معاییر جودة معاییر جودة البرنامج. ھل البرنامج أدار تقییما ذاتیا و مناطق محددة لل 12-1

 البرنامج؟
تدریب المجلس. أثناء السنتین األخیرتین، ھل رئیس المجلس و أغلبیة أعضاء المجلس یخضعون  12-2

 لتدریب مناسب ألدوارھم السلطویة؟
و عندما تقوم باالجابة على كافة األسئلة و المستندات المدخلة و المالحظات حیثما یتم طلبھا، یرجى الضغط 

أن طلبك جاھز  األولمبیاد الخاص الدوليعلى مفتاح "قدم".  بالضغط على مفتاح "قدم" ، فانك سوف تخطر 
لموافقة على طلبك أو اذا كانت ھناك للمراجعة.  انك سوف تتسلم اخطار بالبرید االلیكترونى  عندما یتم ا

 معلومات اضافیة مطلوبة.  انك سوف تستمر فى الدخول الى طلبك لو انك بحاجة الى تحدیث معلوماتك
 !األولمبیاد الخاص شكرا لریادتكم فى حركة 

 
 2020-2019للبرامج المعتمدة لـ  2020صفحة محدثة نصف فترة 

 
یتوقع من البرامج أن تقدم مواد من خالل نظام االعتماد المركزى.  لمساعدة البرامج على قراءة ترجمات ھذا  [

" للبرامج خارج الوالیات 2020الدلیل بلغات مختلفة، فان ھذه الصفحة ھى نفس الصفحة المركزیة لسنة "
 ]2020-2019المتحدة المعتمدة لسنة 

2020 
 .األولمبیاد الخاص الدوليمرحبا بصفحتك المحدثة نصف فترة االعتماد 

برجاء اكمال كافة األسئلة التالیة ، مرفقا بھا المستندات و مدخال المالحظات المالحظات حیثما یطلب لك.  كل 
حدة.  اذا اذا لم یكتمل الطلب فى جلسة وا ، و یسمح لك أن تخرج و تدخلاجابتھاعند  اجابة سؤال یتم تخزینھا

 كان لدیك اسئلة مالحظات 
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أو اتصل بمسئول اإلعتماد القانوني اإلقلیمي لألولمبیاد برجاء ادخال مالحظة  عن األولمبیاد الخاص الدولي
 .الخاص الدولي

 شكرا
 

 و التخطیط المالیات -1
ویجب مراجعة البیانات المالیة للبرامج  ؟ برجاء ارفاق المستند.2018لسنة  ةھل البرنامج یقدم كشوفھ المالیة السنوی 1-1 

دوالر أمریكي من قبل مراجع حسابات مستقل. في حال طلب إعفاء من  100 000التي تزید إیراداتھا السنویة عن 
 متطلبات التدقیق، یرجى إرفاق طلبك ھنا بالبیانات المالیة غیر المدققة.

 ؟ برجاء ارفاق المستند.2018ھل البرنامج یقدم استمارة الدخل االجمالى المعدلة لسنة  1-2
؟  برجاء ارفاق المستند أو، اذا لم یكتمل بعد/ یتم الموافقھ علیھ، اذكر متى 2020لسنة  ھل البرنامج یقدم موازنة 1-3

 سوف یتم تقدیمھ.
 اذا لم یكتمل بعد/ یتم الموافقھ علیھ، اذكر متى سوف یتم تقدیمھ.؟  2020ھل البرنامج یقدم خطتھ العملیة لسنة  1-4
 
رئیس مجلس االدارة، المدیر الوطني/ التنفیذى، . ھل البرنامج قدم معلومات اتصال حدیثة عن مكتبھ، معلومات االتصال -2

 ة على صفحة البرنامج؟  برجاء الضغط ھنا لتحدیث معلومات االتصال. مدیر الریاض
 

تقوم باالجابة على كافة األسئلة و المستندات المدخلة و المالحظات حیثما یتم طلبھا، یرجى الضغط على مفتاح و عندما 
أن طلبك جاھز للمراجعة.  انك سوف  األولمبیاد الخاص الدولي"قدم".  بالضغط على مفتاح "قدم" ، فانك سوف تخطر 

على طلبك أو اذا كانت ھناك معلومات اضافیة مطلوبة.  انك سوف تتسلم اخطار بالبرید االلیكترونى عندما یتم الموافقة 
 تستمر فى الدخول الى طلبك لو انك بحاجة الى تحدیث معلوماتك

 
 !األولمبیاد الخاصشكرا لریادتكم فى حركة 

 
 المرشد لمتطلبات االعتماد

 
 األولمبیاد الخاص: مھمة 1متطلب 

 
وفقا لقسم القواعد  األولمبیاد الخاص الدولي. القوانین الداخلیة للبرنامج / المستندات الحاكمة تشمل بیان مھمة المتطلب
 .01-1العامة 

 
. تؤسس المستندات الحاكمة للبرنامج الوجود القانونى للبرنامج ، تصف السلطات القانونیة و تبین اجراءات الغرض

لقانونیة للبرنامج و القوانین المحلیة، مستنداتھ الحاكمة یمكن أن تتكون من واحد أو أكثر تشغیلھا.  اعتمادا على االستمارة ا
من التالى: بنود المؤسسة، عقد التاسیس، القانون، صك االئتمان، القوانین الداخلیة أو المستند المماثل الذى یلخص التكوین 

فى المستندات الحاكمة یؤكد أن  ولمبیاد الخاص الدولياألالبرنامج.  ان تضمین بیان مھمة  سلطةالقانونى، الغرض و 
 ص اصولھا و عملیاتھا ألنشطة اولیمبیكس الخاصة.رنامج سوف یلتزم بھ قانونیا لتخصیالب
 

ھو تقدیم تدریب العاب  األولمبیاد الخاص الدولي: ان مھمة 01-1. كما ھو موضح فى قسم القواعد العامة بیان المھمة
ن من ذوى االعاقة الریاضیة فى مختلف أنواع الریاضات األولیمبیة لألطفال و البالغی نة و المنافسةریاضیة على مدار الس

الفكریة، و اعطاءھم فرص مستمرة لتنمیة صحتھم البدنیة، اظھار الشجاعة، معایشة الفرحة و المشاركة فى توزیع الھدایا، 
 اآلخرین و المجتمع.األولمبیاد الخاص المھارات و الصداقة مع عائالتھم ، العبى 
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االذعان.  یجب أن یرفق كل برنامج بتطبیق اعتماده نسخة من مستنداتھ الحاكمة الحالیة تضم بیان المھمة بنفس أو اساسا 
 نفس الصیاغة أو المالحظة عندما تم تقدیمھا مسبقا.

 
) 1لو ( األولمبیاد الخاص الدوليألن بیان مھمة  ان صیاغة المستندات الحاكمة لبرنامج یعتبر " بشكل جوھرى مماثل"

) یوجد تغییرات طفیفة فى الصیاغة التى ال تغیر بشكل 2بیان المھمة یتم ترجمتھ حالیا الى لغة أخرى غیر االنجلیزیة أو (
 كبیر معنى بیان المھمة.

 
البرامج التى ترغب فى استخدام مصطلح بدیل للـ " العجز الفكرى" بسبب المتطلبات القانونیة یجب أن توحھ طلبھم الى 

 القانونیة. األولمبیاد الخاص الدوليادارة 
 

 : المجلس الحاكم2المتطلب 
 

 المتطلبات.
عن البرنامج و على األقل سبعة . یضم البرنامج مجلس ادارة باشراف ادارة و مسئولیة مالیة تكوین المجلس  •

و العالقة األسریة القریبة  مالیات، خبیر أعمال أو ر فى المعوقین فكریا، خبیر ریاضيأعضاء یضمون خبی
 (س). 02-5و فقا لقسم القواعد العامة األولمبیاد الخاص لالعبى 

 02-5فقا لقسم القواعد العامة وفقا أولمبیاد خاص .  یضم مجلس االدارة على األقل العب القیادة الریاضیة  •
 (س).

 (د). 02-5.  یخضع مجلس ادارة البرنامج لدورة ألعضاءه وفقا لقسم القواعد العامة دورة المجلس  •
 .  یجتمع مجلس االدارة على األقل مرتین كل سنة شمسیة.االجتماعات  •
 

قوى مع قیادة فعالة یجتمع باستمرار بشكل یكفى مجلس ادارة األولمبیاد الخاص لكى یكن ناجحا ، یحتاج برنامج  .الغرض
الى قرارات عالیة النوعیة.  الدورة  لتدریب ادارة ھادفة و تضم خبرات مناسبة و نطاق من وجھات النظر بغرض الوصول

من خالل الروابط لألعضاء الجدد  األعمال الخیریةالمعتادة لعضویة المجلس تسھل األفكار و الطاقة الجدیدة ، تدعم 
 للمجلس، و تعطى اشارة لالنفتاح و الشفافیة.

 
متطلبات االعتماد تشیر الى الھیئة الحاكمة مع سلطة اتخاذ القرار النھائى لكل برنامج باعتبارھا مجلس   مجلس االدارة.

االدارة.  و الھیئات الحاكمة تحت أسماء مختلفة ، مثل "مجلس األمناء" مجلس المحافظین و "لجان البرنامج" (كما ھو 
 المجلس. سیطرة ـاعد العامة و متطلبات االعتماد المتعلقة ب) أیضا یلبى القو01-10محدد من قبل قسم القواعد العامة 

 
خبیر االعاقات الفكریة على درجة علمیة متقدمة أو خبرة تخصصیة اساسیة  .  یجب أن یحوز خبیر فى االعاقات الفكریة

 موى.أو علم النفس التن فى مجال یتعلق باالعاقات الفكریة مثل التعلیم الخاص
 

تخصصیة اساسیة  فى مجال  ة على درجة علمیة متقدمة أو خبرةیجب أن یحوز  خبیر الریاض.  خبیر العاب ریاضیة
 ة.الریاض

 
على درجة علمیة متقدمة، شھادة ، أو خبرة تخصصیة  أن یحوز  خبیر األعمال و المالیات .  یجبمالیاتخبیر أعمال أو 

 . ألعمال أو المالیاتأساسیة فى مجال یتعلق بادارة ا
 

یاضى سابق أو ، الجدود، أو الطفل أو العب راألقاربو العالقة األسریة القریبة تشمل الوالدین،  عالقة اسریة قریبة. 
 .حالى لألولمبیاد الخاص
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یجب أن یستخدم لألولمبیاد الخاص. .  یجب أن یضم كل مجلس ادارة العب ریاضى سابق أو حالى القیادة الریاضیة

ىیستخدمھا الختیار أى عضو آخر، باحثا عن مرشحین یتصفون  الختیار عضو ریاضى كالتالمجلس نفس المعاییر 
بالنشاط، االلتزام، المھارات و القدرة على المساھمى بشكل فعال مع الدعم و التدریب المناسب.  و األعضاء الریاضیین 

یشمل ذلك حقوق التصویت بالكامل و اآلخرون، و  نیجب أن یتمتعوا بنفس الحقوق و المزایا كاعضاء المجلس المصوتو
ین یجب أن یلعبون دورا متكامال و فعاال و ال یجب أن یتم اختیارھم فقط یضشروط كاألعضاء اآلخرین.  و الریانفس ال

 لتلبیة متطلب ھذا االعتماد.
 

امج من الخدمة كأعضاء ال تمنع متطلبات االعتماد و القواعد العامة ھیئة البرنأعضاء ھیئة العاملین على مجلس االدارة. 
 تصویت على مجلس ادارة البرنامج.  

 
(د)، فان المستندات الحاكمة لكل برنامج تعد مطلوبة لتحدید مدد اعضاء  02-5.  طبقا لقسم القواعد العامة دورة المجلس

ذین یتم انتخابھم من ال ال على مثل ذلك الحكم: مدة المجلس. أعضاء المجلسسنوات متتالیة. و اآلتى یعد مثا 9المجلس لـ 
لن یخدم أكثر من  ذلك، االقالة أو الموت. و العضو استقالتھم قبل لحینسوف یخدمون لمدة ثالث سنوات أو قبل المجلس 

 تسع سنوات متتالیة.
 

م (د)، فان البرامج التى تطلب استثناء لحدود التسع سنوات یلز 02-5. طبقا لقسم القواعد العامة التخلى عن دورو المجلس
) اسم و سنوات خدمة العضو (األعضاء) الذى مطلوب لھ 1ى یشمل (الذ لمنطقتھمالرئیس االقلیمى قدم طلب كتابى الى أن ت

(د)، یمنع  02-5) طول التمدید المطلوب.  برجاء مالحظة أن قسم القواعد العامة 3) التبریر للتمدید، (2االستثناء ، (
 فى المائة لمجلس االدارة. 20عشر عاما متتالیة أو تؤدى الى استثناءت ألكثر من التنازالت التى تمد الخدمة بعد ثمانیة 

 سیئرلا اھیلع قفاوی نأو ةرادإلا سلجم بوانت تابلطتم نم تاءافعإلاب بدتنملا وضعلا / يمیلقإلا سیئرلا يصوی نأ بجی
 ومنو لجألا لیوط حاجنب قلعتی امیف لزانتلا تابلط قاقحتسا مییقت نع نولوؤسم نویمیلقإلا ءاسؤرلا .ةعومجملل يذیفنتلا

 ءاضعأ معد يف ریكفتلا ىلع جماربلا عیجشت متی ، ةرادإلا سلجم بوانت نع لزانتلا ىلإ يعسلا لبق .ةبلاطلا جمانربلا
 سلجم ىلإ ةدوعلا لبق دحاو ماع ةدمل سلجملا نم جورخلا وأ ىرخأ قرطب جمانربلل لیوطلا ىدملا ىلع ةرادإلا سلجم

 .ةرادإلا
 

ستمارة با لالجتماع مرتین كل سنة، لكن اإلالبرنامج یعد مطال مجلس االدارة.  اجتماعات و محاضر المجلس
طلب فقط المحضر من اجتماع واحد أثناء العام الجارى و اجتماع أثناء العام السابق.ت  

 
 ومدیر الریاضة / التنفیذى : المدیر الوطني3تطلب م
 

(اى) و الذى قد یكون   02-5وفقا لقسم القواعد العامة  ومدیر الریاضة / التنفیذى الوطنيالمدیر  لدیھ البرنامجالمتطلب. 
 وقتا كامال أو جزء من الوقت، متطوع أو مدفوع األجر ، لكن لیس نفس الشخص و ال الذى ھو رئیس مجلس االدارة.

 
) 1ة، و رئیس مجلس االدارة بین ثالثة اشخاص مختلفة (. تقسیم أدوار المدیر الوطني/ التنفیذى، مدیر الریاضالغرض
) یقود على نطاق أوسع من الخبرة، المھارات و األفكار فى 3) یمنع تحمیل أعباء على شخص واحد (2، (المسئولیةیروج 

 قیادة البرنامج.
 

عن عملیات البرنامج یوم بیوم  التنفیذى الى مجلس االدارة و یكون مسئوال/یقرر المدیر الوطنيالتنفیذى.  /المدیر الوطني
  لبرنامج، ادارة میزانیة البرنامجو تنفیذ المھام الیومیة مثل: التخطیط و تنفیذ أھداف ا
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 للبرنامج. النشاط الریاضيالتنفیذى و یخطط و یدیر  /.  یرفع مدیر الریاضة تقاریره الى المدیر الوطنيةمدیر الریاض
 

 .الخاصریاضات األولمبیاد : 4متطلب 
 

.  و 05-3و  04-3وفقا لقسام القواعد العامة  ریاضةأو اكثر من  یوفر البرنامج تدریب جودة و منافسة فى اثنین  .متطلب
 .11-3موحدة وفقا قسم القواعد العامة  البرنامج یوفر فرص ریاضات

 
منافسات تتوازى مع متطلبات فى قلب مھمتنا.  و البرامج یجب أن تدریب و ریاضات األولمبیاد الخاص : تعد الغرض

 .األولمبیاد الخاصریاضیة قویة و ذات معنى لریاضي  د العامة الموضوعة لخلق فرصالقواع
 

 : الریاضیین المسجلین5متطلب 
 

و یقدم بیانات احصائیة عن  02-2وفقا لقسم القواعد الخاصة األولمبیاد الخاص . یسجل البرنامج ریاضي المتطلب
 .06-2كما ھو مطلوب وفقا لقسم القواعد العامة  األولمبیاد الخاص الدوليالریاضیین الى 

 
  02-2االستمارات. كجزء من التسجیل مطلوب من البرامج أن تجمع االستمارات لكل ریاضى طبقا لقسم القواعد العامة 

ر متى تم ارسالھم مع طلب بغرض االعتماد، مطلوب من البرامج أن ترفق استمارات التسجیل الحالیة الخاصة بھم أو تخط
 اعتماد سابق.

 
 . : السوفت ویر6متطلب ال
  

لالعتماد، الالعب الریاضى، المتطوع و ادارة معلومات  األولمبیاد الخاص الدولي. یستخدم البرنامج سوفت ویر متطلب
 األولمبیاد الخاص الدولي. المنافسة مثلما یتم توفیرھا و اعطاء تعلیماتھا من قبل 

 
یجب أن تجیب البرامج على سؤال ھذا الطلب على أساس ظروفھم الحالیة و االعتماد لن یتم احتباسھ كنتیجة  .التنفیذفترة 

 .جابة بـ "ال" اثناء فترة التنفیذلال
 

یجب أن تجیب بـ "نعم" غلى سؤال السوفت  2019أثناء انھاء سنة  2021-2020. البرامج المطبقة العتماد السوفت ویر
) نظام االعتماد المركزى.  فى السنوات 2) نظام االحصاء المركزى  و (1فى تطبیق االعتماد لو أنھم یستعملون (ویر 

المستقبلیة، فان السوفت ویر االضافى سوف تتم اضافتھ الى ھذه القائمة ألنھ یتم تطویره و تفعیلھ الى البرامج.  و التوقعات 
روف المحلیة، بما فى ذلك القدرة الفنیة، جاھزیة السوفت ویر و دخول الدعم تأخذ فى االعتبار الظبموجب ھذا المتطلب 

 الفنى.
 

 : االسم و الشعار7متطلب 
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األولمبیاد الخاص باالضافة الى و شعار البرنامج ھو شعار   ]اسم الدولة[األولمبیاد الخاص  اسم البرنامج ھو "المتطلب. 
 .07-5و  03-5وفقا ألقسام القواعد العامة  اسم الدولة

 
یعد مھما للوعى  األولمبیاد الخاص الدوليمع ارشادات ماركة الشعار  استخدام التماثل فى أسماء البرنامج و تناغمالغرض. 

 العام.
القانونیة.  و خارج تلك  الى لغتھ المحلیة الستخدامھ فى اطار سلطتھاألولمبیاد الخاص . یجوز للبرنامج أن یترجم اسم االسم

 السلطة القضائیة، فان البرنامج سوف یتم ذكرة باللغة االنجلیزیة.
 

فقط عندما یتم عرضھ بالتزامن مع أو جنبا الى جنب مع اسم األولمبیاد الخاص یجوز لبرنامج أن یستخدم شعار  الشعار.
 البرنامج.  البرامج و البرامج الفرعیة ال یجوز:

   الى الشعار الرسمى،تعدل أو تضیف   •
 ، أو األولمبیاد الخاص الدوليتستخدم أى شعار لیس مصرحا بھ من قبل   •
 لألولمبیاد الخاص الدوليیسجل أى أسماء أو عالمات تجاریة   •

 
و اوراقھم الرسمیة أو  .  مطلوب من البرامج أن ترفق كروت تعرفھماألوراق الرسمیة للمؤسساتكروت التعارف  و

منذ تقدیمھا سابقا، فانھ یجب ارفاق المواد الحالیة.  لو أن  تعدیالتتم تقدیمھم مع طلب سابق.  لو تم عمل أى تخطر متى 
لو أن برنامجك یحتاج برنامجا لم یستخدم كروت األعمال، فانھ من غیر المطلوب ایجادھم بشكل منفرد لتطبیق االعتماد.  

 .بمنطقتكاالقلیمى االتصال بمسئول اإلتصاالت  ریة، برجاءالى مساعدة  لعمل أو تحدیث مواد ذات عالمة تجا
 

  : المالیات و التخطیط. 8متطلب 
 

 المتطلبات. 
-8ة سنویة و كشوف مالیة سنویة وفقا ألقسام القواعد العامة زنا.  لدى البرنامج موة و الكشوف المالیةالموازن  •

لو أن البرنامج  ھو برنامج أمریكى أو استمارة  990اس  و قد قدم تقریرا مالیا (اما استمارة آى آر 05-8حتى  03
ل العام و الذى یستحق فیھ دخل اجمالى معدلة لو أن البرنامج من خارج الوالیات المتحدة األمریكیة) للعام قب

 .اإلستمارة
ألولمبیاد الخاص ـخطة استراتیجیة لاألولویات و  بمحازاة  لقد تم تطویر خطة متعددة السنوات. الخطة التشغیلیة  •

 (أ) 03-8و خطة عملیة مكتوبة جاھزة بالتماشى مع قسم القواعد العامة  الدولي
 

للتأكید أن أصول البرنامج تستخدم بشكل  أولمبیاد خاصالمراقبات المالیة الصحیحة تعد ضروریة لكل برنامج : الغرض
 .األولمبیاد الخاصمنفرد لدعم مھمة 

 
 : الكشوف المالیة السنویة الكشوف المالیة. یجب أن تشمل

 ف بكافة الدخل من السنة المالیة المكتملة األكثر حداثة،كش  •
 كشف بكافة المصروفات من السنة المالیة المكتملة األكثر حداثة،  •
 میزانیة توضح أصول و دیون البرنامج ابتداء من أخر یوم من السنة المالیة المكتملة األكثر حداثة.  •
 

،فان كل كشف مالى سنوى معتمد للبرنامج، سوف یتم مراجعتھ 05-8: طبقا لقسم القواعد العامة المالیةالمراجعة 
من قبل محاسب عام معتمد و مستقل أو من قبل متخصص محاسبة مستقل فى سلطة البرنامج مع اعتراف 

 فاءات من متطلب المراجعة.بالمھنة.  برجاء انظر سیاسة رسوم االعتماد للتعلیمات و االرشادات المتعلقة باالع
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المعترف بھا من قبل كافة البرامج المعتمدة (أ) ، فان السنة المالیة 05-8امة .  طبقا لقسم القواعد العالسنة المالیة
األولمبیاد الخاص و البرامج الفرعیة سوف تكون السنة الشمسیة، ما لم یتم الموافقة على شىء آخر مقدما من قبل 

لكشوف المالیة، البرنامج التابع لك لدیھ سنة مالیة مختلفة یمكن أن تؤثر على تقدیم المیزانیات و الو أن الدولي. 
 لتحدید خطة مناسبة للتقدیم. لمطنقتكاالقلیمى برجاء االتصال بمسئول اإلعتماد القانوني 

من استمارة آى آر  .  مطلوب من البرامج بالوالیات المتحدة األمریكیة أن تقدم نسخة990استمارة آى آر اس 
 و سوف یتم استخدامھا 2019نوفمبر  15تعد مناسبة لـ اس أو آى  2018لسنة 990.  ان استمارة 990اس 

 .2020لحساب رسوم اعتماد البرنامج لسنة 
 

.  مطلوب من البرامج خارج الوالیات المتحدة األمریكیة أن تقدم استمارة اى استمارة الدخل االجمالى المعدلة
 .2020سوف یستعمل لحساب رسوم اعتماد  2018جى آر سنویا.  و استمارة اى جى آر 

 
األولمبیاد الخاص . یجب أن تحتفظ البرامج بسجالت داعمة لكافة المعلومات المالیة المقدمة الى السجالت المالیة

" أن یفحص السجالت المالیة للبرنامج أو طلب مراجعة  ".  عند الطلب، یجوز لـألولمبیاد الخاص الدولي الدولي
 مستقلة  لتأكید المعلومات المقدمة.

 
سنویة تعنى بیان بالدخل و المصروفات المتوقعة لسنة مالیة كاملة و أداة تخطیط یلزم  موازنة.  ة السنویةالموازن

طلب األمر ، برجاء االتصال بمسئول على كل برنامج أن یتناولھا لكى یدیر بكفاءة أصولھ و تمویالتھ.  اذا ت
كاملة أو معتمدة فى الوقت ة برنامجك لیست بمنطقتك لنموذج موازنة.  لو أن موازناالقلیمى  اإلعتماد القانوني

الذى تقدم فیھ  طلب اعتمادك، برجاء مالحظة متى سوف یتم تقدیمھ.  و الموافقة على طلبكم لن یتم تأخیرھا 
من دیسمبر  31كنتیجة للمیزانیة لو أن كافة البنود األخرى تم تقدیمھا فى موعدھا و بشرط أن یتم تقدیمھا بحلول 

 ة.زناالعام قبل الذى تقدم فیھ المو
 

(أ) فانھ مطلوب من البرامج أن تطور خطة عملیة عن كل سنة 03-8.  وفقا لقسم القواعد العامة الخطة التشغیلیة
البرنامج، االداریة، المبرمجة و اھداف تنمیة الموارد المالیة و خطتھ  تبین فیھا األھداف الشاملة لریاضات مالیة،

لوضع الخطة العملیة.  لو  بمنطقتكالتطویر التنظیمى االقلیمى  ولطلب األمر ، برجاء االتصال بمسئللنمو. اذا ت
ء مالحظة متى سوف طلب اعتمادك، برجامعتمدة فى الوقت الذى تقدم فیھ  ة برنامجك لیست كاملة أوأن موازن

دیمھا فى الموافقة على طلبكم لن یتم تأخیرھا كنتیجة للخطة العملیة لو أن كافة البنود األخرى تم تقیتم تقدیمھ.  و
 ة.لعام قبل الذى تقدم فیھ الموازندیسمبر من ا 31موعدھا و بشرط أن یتم تقدیمھا بحلول 

 
 : رسوم االعتماد9متطلب 

 
  األولمبیاد. یدفع البرنامج رسوم اعتماده عند استحقاقھ أو یقوم بعمل ترتیبات أخرى یتفق علیھا من قبل المتطلب

 08-8العامة وفقا لقسم القواعد  لخاص الدولي
 

 : اتفاقیة الترخیص10متطلب 
 

-6حالیة وفقا لقسم القواعد العامة  األولمبیاد الخاص الدولي. قام البرنامج بتنفیذ اتفاقیة ترخیص اعتماد المتطلب
09. 

 



 مـركـز أكیـوریـت للتـرجـمـة  
         Accurate Translation Center 
          Accredited Translators 

 

15 

برنامج السلطة القانونیة لتشغیل برنامج ال األولمبیاد الخاص الدوليتعطى اتفاقیة ترخیص اعتماد الغرض. 
و الشعار ألغراض محددة، و التى جمیعھا تعد مشروطھ األولمبیاد الخاص و أن یستخدم اسم األولمبیاد الخاص 

 باذعان البرنامج بمتطلبات االعتماد و القواعد العامة.
 

 اختیاریة  أسئلة
 

 األسئلة. تعد األسئلة التالیة اختیاریة، و اجابتك لن تؤثر على طلبك.
 

.  ھل البرنامج لدیھ تقییم ذاتى و مناطق محددة لتحسین استخدام معاییر جودة البرنامجمعاییر جودة  12-1
 البرنامج؟

 
. اثناء السنتین األخیرتین، ھل رئیس المجلس و أغلبیة أعضاء المجلس یخضعون تدریب المجلس 12-2

 لتدریب مناسب ألدوار سلطتھم؟
 

تجمیع المعلومات و التأكید على أھمیة فرص معینھ غیر الغرض. األسئلة االختیاریة تعد موجودة لكى یتم 
 مطلوبة.

 
.  اجب "بنعم" على ھذا السؤال لو أن رئیس مجلس ادارة البرنامج و/أو ھیئة العاملین قد معاییر جودة البرنامج

عمل  عن كیفیة قامت بتقییم ذاتى و مناطق معینة لتحسین استخدام معاییر جودة البرنامج. لمزید من المعلومات
 .طویر التنظیمى االقلیمى بمنطقتكالت تقییم، برجاء االتصال بمسئول

و یجوز  األولمبیاد الخاص الدوليتدریب المجلس.  سوف تستمر فرص تدریب المجلس فى العرض من قبل 
" على ھذا السؤال، فان التدریب یمكن أن یتم ریب أخرى محلیا.  لالجابة بـ "نعمللبرامج البحث عن فرص تد

جموعة أو بشكل منفصل بتدریبات تعد الحتیاجات تدریب أعضاء محددین (للمجلس).  للمساعدة فى التعرف كم
 .بمنطقتكالتطویر التنظیمى االقلیمى  تدریب المجلس، برجاء االتصال بمسئول على فرص

 
 القانوني االعتمادمسئولي قائمة 

 


