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 مرجع یطشرا

 D-8از پروژه  یتصندوق حما
 

Iیس. تأس 
رهبران ، برگزار شد یهدر استانبول ترک 2018 اکتبر 20 یخکه در تار D-8اجالس سران  یننهم یمبا تصم مطابق

D-8 از پروژه  یتصندوق حما" یجادبا اD-8"  از مرجع آن  یطو شرا منابعنمودند. در چارچوب موجود موافقت

مورد  یرانوز یشوراهای تامین مالی از سوی و سایر گزینه یبمربوطه به منظور کمک به پروژه تصو سازمان سوی

 گیرد.بررسی قرار می
 

IIهدف . 

ها در ها/برنامهپروژه اجرای به منظورها و مطالعات یتانجام فعال "D-8از پروژه  یتصندوق حما"از ایجاد  هدف

 ییهاپروژه ها/برنامه یاجرا جهت یسنجو مطالعات امکان یسنجامکان پیش و انجام D-8عضو  یکشورها یانم

ها فرصتاز سوی بخش خصوصی کشورهای عضو، و  بوده D-8عضو  یکشورها یبرا عادالنه نافعیدارای مکه  است

 نماید.را کشف  یدجد یو بازارها

 

 باشند:میبه شرح زیر  D-8از پروژه  یتصندوق حما یجادا فاهدا
 

(i )عضو  یکشورها یانها/برنامه ها در م پروژه یاجرا و یسنجو امکان یسنجامکان یشانجام مطالعات پD-8؛ 

(iiشناسا )قرار  یمورد بررس یاقتصاد هایبتواند برای همکاریکه  یابالقوه هاییربخشز یا یاحتمال هایزمینه یی

 ؛یردگ

(iiiکمک به کشورها )عضو  یD-8 یاحتمال اجرایبه منظور ها یتفعال یرو سا یلیانجام مطالعات تحل یبرا 

 ؛D-8عضو  یکشورها توسعهبه  کمک در جهتمشترک  یهاها/برنامهپروژه

(IVکشف فرصت )یاعضا یبخش خصوصهمکاری  یبرا یدجد یها و بازارها D-8؛ 

 (vشناسا )عضو  یکشورهاهای دولتبا  طموارد مرتب یرو سا یامور گمرک یلبه منظور تسه یموانع تجار ییD-

 ؛D-8 یتجارت داخل سطح یشافزا یبرا 8

(viتقو )دارای اولویت یهاحوزه یهابخش یردر سا یهمکار یت D-8 و  صنعت ی،مانند کشاورزSMEsی،، انرژ 

 .یحمل و نقل و گردشگر

 

IIIاصول راهنما . 

 پذیر است:انجام  یرز یصندوق بر اساس اصول راهنمامنابع از  استفاده
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(vii )عضو  یدر قلمرو کشورها یدپروژه ها باD-8 ،باشد 

(viii ) یدو پروژه با عضو )یا غیرعضو( بودهکشور  8و حداکثر از  3حداقل از مشارکت کننده الزم است موسسات 

 توانندنیز می D-8عضو  یرغ یکشورها شرکای عضو مربوطه را داشته باشد. یکشورها یهاالزم از دولت موافقت

 نخواهند بود.صندوق  /یکمک مال یافتدر یطشرا واجد، با این تفاوت که نمایند در پروژه شرکت

(ixرو )عضو  یخاص و منافع کشورها یهاویژگیبا  متناسبگرا و یجهنت ،قابل اجرا، عملگرا یدبا یکردها D-8 

 د.نباش

(xموسسات م )مانند  یالمللینب الیIDB ،ADBپروژه با آن جریان  یاست از ابتدا ممکن یرهو غ ی، بانک جهان

 درگیر باشند.

(xiصندوق با )مطابق با که  ییهاها/برنامهپروژه یمترس یبرا یدD-8 دیدگاه  و در چارچوبآن بوده  یاصل اهداف و

 وری قرار گیرد.باشند، مورد بهره D-8به بعد  2017برنامه عمل و 
 

IV بودجه. منبع 

(i صندوق در ) دبیرخانه  موجوددر چارچوب بودجه مراحل اولیهD-8 یرو در مرحله بعد، سا خواهد کرد یتفعال 

سهم حق درصد  10 تخصیص تواند بایبه صندوق م کمک قرار خواهند گرفت. یمورد بررس یمال ینتام یهاینهگز

 ، تامین شود.از پروژه یتبه صندوق حما D-8 کشورهای عضو ساالنهعضویت 

 (iiکمک )ارزهای قابل تبدیل باشد. یرسا یا یوروبه صندوق ممکن است به  ینقد یها 

(iiiکمک )خواهند بود.ویژه  یکیکد الکترون دارای های خاصمربوط به فعالیت یمال یها 

 (ivکنترل کننده / مسئول مال )برای نگهداری منابع صندوق در نظر گرفته را  یربانک ز ، حسابحسابدار یا ی

 است: 

Kuveyt Turk Katlim Bank, No. 1 Merkez Sube, Esentepe, Istanbul 

€uro Account No. 91127959-5100 

 

Vصندوق یریت. مد 

(i ) یرخانهدباز سوی  بایدصندوق D-8 جهتبازار  یبررس یا یانجام مطالعات امکان سنج یشود و  برا یریتمد 

 یید. استفاده از صندوق مستلزم تایردمورد استفاده قرار گ D-8 یاعضا ینبالقوه در ب یهابرنامه یاها پروژه یاجرا

ی ، اهداکنندگانD-8عضو  یاز تک تک کشورها مجاز باشد که یرکلممکن است دب همچنین است. D-8 یسیونکم

 یسنجامکان یشمطالعات پ یبرا یبودجه اضاف ینتأم جهت یالمللینب یهاو سازمان که شخص حقیقی هستند

  .یردکمک بگ D-8 یهاژهپرو یسنجو امکان

(iiحداکثر مبلغ قابل تصو )و  یسنجامکان یشپ انجام. باشدیم یورو 20000هر پروژه  یبراتخصیص و  یب

از طرف شرکا مورد استقبال قرار  اضافی پروژه یمال ینتامتقبل  ماه به طول انجامد.  12از  یشب نباید یسنجامکان

 .یردگیم
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(iiiپ )یسیونکم ییدتا و پروژه یشنهادصندوق به محض ارائه پبودجه درصد از  50شده است که  یشنهاد D-8  و

 ینترم( و همچن یان)م یادوره یانم است گزارشیالزم  ، پرداخت گردد.D-8 یرخانهدببا قرارداد  یپس از امضا

 مطالعاتبا تکمیل ارائه گردد.  یمال بخشباشد، از سوی ها )به انگلیسی( که نشان دهنده هزینه ی نهاییگزارش

درصد مبلغ باقی  50برای دریافت  ،یافتیدر یهاینهبر هز یمبن یمدرک معتبر یدطرف مربوطه با ی،سنجامکان

 .ارائه دهدمانده صندوق 

(ivپس از تکم )یرخانهدب یی،گزارش نها یافتو در یسنجمطالعه امکان یل D-8   مربوطه ییدیهتا یافتدرضمن 

به کارگروه ، کامل پروژه هدف یاجرا یبرا بیشتر یتو حما یابیارز-پیش جهترا  آنها ،یبخش یرانوز اجالس

 دهد.ارجاع میطراحی نموده است، را  یهمربوطه که پروژه اول

 

VIییاجرا اداری و یبات. ترت  

 یرخانهدب D-8 ،صندوق خواهد بود. ییدفتر اجرا 

 کل  یرمناسب، دب یمال یهااز کنترل ینانبه منظور حصول اطمD-8 را برعهده داشته صندوق  یریتمد

  خواهد بود. ینامهمسئول صدور گواه یزن یرخانهدب یو داخل یحقوق ی،امور ادار یرو مد

 شود.به کار گرفته می الذکرفوق اهداف در راستایصندوق  اطمینان حاصل کند که منافعباید  کلردبی 

 ین،و کارکنان، قوان یها مطابق با مقررات مالینهحاصل کند که هز یناناطم یدبا یافسر صدور گواه 

در نظر گرفته شده  و در چارچوب وجوه مورد نظر اهدافبوده و در راستای  D-8 هایرویهها و یاستس

های پیشنهادی ناسازگار با همچنین باید نسبت به هرگونه تعهد یا هزینه باشد.می مربوطهبرای فعالیت 

  س باشد. شرایط، حسا
 

VIIیسی. گزارش نو 

 یهایتفعال یکه برا یصندوق و وجوه یبرا یافتیتوجه به کل وجوه تعهد شده و در با باید کنترل کننده 

ها همراه با پیشنهاد بودجه ، دربرگیرنده درآمدها و هزینهساالنه یخاص در نظر گرفته شده صورت مال

محاسبه  یوروبه  یدبا یمال یهاها و صورتحساب یهکل ارائه نماید. D-8 یسیونرا به جلسه کمسال آتی 

 شود.

 

VIII. یحسابرس 

 یاقتصاد یهایهمکار سازمان یو داخل یخارج یحسابرس یهاصندوق صرفاً تابع روش  D-8  خواهد

 .بود
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IX .نظر یدتجد 

 یسیونکم D-8 شرایط موجود، بسته به الذکرتوانند در خصوص مفاد فوقمیمتقابل  یتکل با رضایرو دب 

 نمایند.نظر  یدتجد
 

Xفسخ . 

 یسیونکم D-8 های صندوق تصمیم گیرنده واگذاری دارایی پیرامون فسخ و ،کل با توافق دوجانبهیرو دب

 خواهند بود. 

 


