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 من خلفية الجهات المانحة المتعلقة بالتحققالمبادئ التوجيهية 

 التنفيذية، اللجنةإن 
مددق اعاعدد  ق الددا الملاددال اتدداع الدد  قددملأل ع ددع م  جرددا ا مدد  ال ددال   دد ا ا   1.6.4القاعدد    إذ تأخذذذ  ذذع اارتبذذا 

 ل تحقا مق خ فلة اجلها  اتاحنة وفقا ل ماادئ التع لهلة الصادر  عق ال جملة التملفلذجة، 

ال امددة،  اتت  ددا بدداتعارد اةار ددة عددق اتلذا لددة الددذجل ع ادد  فلدد  اجلم لددة AG-2014-RES-15بقدد ار اجلم لددة ال امددة ورمذذ  
يف مع داوع، مدق ال جملدة التملفلذجدة م  ق تمد ، يف م دة ممدعر، اتادادئ التع لهلدة اتت  قدة بدالتحقا  83 اجملتم ة يف دورهتا الدد

 مق خ فلة اجلها  اتاحنة،

 اعتماد اتاادئ التع لهلة التاللة اتت  قة بالتحقا مق خ فلة اجلها  اتاحنة:  تقر 

 األول: التوجيهعالمبدأ 
 ستس ع اإل  ا ا  اتت  قة بالتحقا مق خ فلة اجلها  اتاحنة  ىل ضما  ما ج ي: 

  م  قشاع  اجلهة اتاحنة الف  لة مو احملتم ة اإل رتبعل الم  وماادئ  ا ساسلة؛ 

  م  قتماشع م ش ة اجلهة اتاحنة الف  لة مو احملتم ة ما ماادئ اإل رتبعل ومه اف  وم ش ت ؛ 

  م  ال قشعب مص ر اتسامهة مجّل علعب ماللة مو اا ع لة؛ 

  . م  قق َّل اتسامهة لتحقلا مغ اض قتماشع ما ماادئ اإل رتبعل ومه اف  وم ش ت 

 :الثانع التوجيهع المبدأ
عم لددة التحقدددا مدددق خ فلدددة اجلهدددا  اتاحندددة قسددد ع ر جددد ا  ىل ابددد  مدددق خ ددد  ربددد  اإل رتبدددعل، باعتادددار  اتملامدددة ال وللدددة 

 ل ش عة اجلملائلة، مبج م  و/مو م ش ة    املة.  
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 المبدأ التوجيهع الثالث:

 لكي قصل عم لة التحقا مق خ فلة اجلها  اتاحنة  ىل ه فها، قتملاول ما ج ي: 
 الشخأل االعتاارجل الذجل جشكل اجلهة اتاحنة الف  لة مو احملتم ة؛ 
  الشخأل ال ال ي الذجل جشكل اجلهة اتاحنة الف  لة مو احملتم ة، مو ج قا  هبا مق ا جب مو ب ل ؛ 
 مص ر اتسامهة؛ 
 .المللة ال  ققف ورا  اتسامهة 

 المبدأ التوجيهع الرابع:
الكلا دددا  ُق اَّدددا اإل ددد ا ا  اتت  قدددة بدددالتحقا مدددق خ فلدددة اجلهدددا  اتاحندددة ع دددع اتملامدددا  غددد  ابكعملدددة وغ هدددا مدددق 

 اةاصة، مبا يف ذلك اتؤسسا  واهللئا  اتماث ة ا خ ى.

  شرتوة ب  ابكعما .اتاتملاما  ابكعما  مو ويف اتقابل، ال ُق اَّا ع ع 

 المبدأ التوجيهع الخامس:
 ُُي ى التحقا مق خ فلة اجلها  اتاحنة اال  رسا  ال الاة ب  اإل رتبعل واجلهة اتاحنة وخالهلا. 

 ويف حاال  التحقا اال  رسا  ال الاة، جملاغي    ا  ذلك يف موىل م احل اتملااشا  ما اجلهة اتاحنة احملتم ة. 

 المبدأ التوجيهع السادس: 
ق اَّا    ا ا  التحقا مق خ فلة اجلها  اتاحنة يف ا ما ة ال امة لإل رتبعل ما ئلا، وقشمل التشاور ما معرا  

 اإل رتبعل عرب مكاقاهم ات وذجة الععمللة. 

 وعمل  الر ور ، ميكق لألما ة ال امة لإل رتبعل م  ق جأ  ىل مكتب رقلا خار ي الستكمال التحقلا.

مؤسسة اإل رتبعل مق م دل عداأ مو د  مما دا، قسدتمل  ا ما دة ال امدة  ىل التحقدا مدق خ فلدة اجلهدا  و ذا ُمملح  هاة عرب 
 اتاحنة الذجل م  ق  اتؤسسة.

 المبدأ التوجيهع السابع: 
معظفع ا ما ة ال امة الذجق جر   ع  بالتحقا مق خ فلة اجلها  اتاحنة مسؤولع  ع ع ال وال عق ابفدا  عدق مصدا  

  تها. اتملامة ومس

  وج تذمع  بالس جة التامة ال  ُيب م  رل  عم لة التحقا مق خ فلة اجلها  اتاحنة. 
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 المبدأ التوجيهع الثامن:

 قملشئ اتملامة مكتاا ل تحقا مق خ فلة اجلها  اتاحنة جشكل حج  الذاوجة لملاال التحقا، وقرمق اشتغال  باستم ار.

وقعول  ىل اتعظف ات ين بالتحقا مق خ فلة اجلهدا  اتاحندة مهدال الد عم واإلشد اث وقعثلدا السدجال  احملد د  مدق اادل 
 ا م  ال ال وجذ  مق ش وط ق ل  هذا اتعظف. 

 المبدأ التوجيهع التاسع: 
اتعظددف ات ددين بددالتحقا مددق ا مدد  ال ددال مسددؤول ممددال ال جملددة التملفلذجددة واجلم لددة ال امددة عددق ال مددل الددذجل جردد  ا بدد  

 خ فلة اجلها  اتاحنة.

 المبدأ التوجيهع العاشر:
 ُي جل التحقا مق خ فلة اجلها  اتاحنة ع ع مستعج  خمت ف : 

 الت القا  اتملتامة ال  ُُت ى يف ملا اتسامها  الف  لة مو احملتم ة؛ 
  ىل و عد شعاغل.الت القا  ات ّمقة ال  ُُت ى يف القراجا ال  جشار فلها  

 المبدأ التوجيهع الحادي رشر:
عمل ما جقال اإل رتبعل مسامهة، جك َّف ول مق اتعظف ات ين بالتحقا مق خ فلة اجلها  اتاحنة واتعظف الدذجل جتعاصدل 

 بشكل رئلسي ما اجلهة اتاحنة ب ص  اجلهة اتاحنة واتسامهة. 

احندة م  جقد ر التحقدا بشدكل عشدعائي مدق مجّل  هدة ماحندة مو مدق مجّل وُيعز ل معظف ات ين بالتحقا مق خ فلة اجلهة ات
 مسامهة. 

واتعظددف الددذجل جتعاصددل بشددكل رئلسددي مددا اجلهددة اتاحنددة م ددذل بدداإلبال  عددق مجّل شددكع  ادد  قددربز  صددع   ذاهتهددا مو 
 اا ع لة مسامهتها، وذلك ععال م   ال الاة ال  ق ب  اإل رتبعل هبا.
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