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املادة 1

األحكام األولية

االسم والغرض  -01-1

تنصُّ هذه الرشوط العامة على رشوط وأحكام معيَّنة تُطبَّق عموًما على القروض التي يقدِّمها أوفيد يف إطار 

نشاطه يف مجال إقراض القطاع العام، ويُشار إليها باسم »رشوط أوفيد العامة السارية على اتفاقيات قروض 

القطاع العام، حزيران/يونيو 2019«.

التطبيق  -02-1

تُطبَّق الرشوط العامة على أي اتفاقية قرض للقطاع العام بقدر ما قد تنصُّ عليه اتفاقية القرض املعنية، ورهنًا 

العامة املصطلحات الواردة  بما قد يدخل عليها من تعديالت. وعلى وجه الخصوص، تُطبَّق يف هذه الرشوط 

أدناه على النحو التالي:

)أ(  يُطبَّق مصطلح »رسوم الخدمة« على اتفاقيات القروض التي يجب على املقرتض فيها دفُع   

هذه الرسوم. ويف حالة عدم وجوب دفع أي رسم من هذه الرسوم، يُغَفل هذا املصطلح؛

)ب(  تُطبَّق مصطلحات »الرسوم االبتدائية و/أو رسوم االلتزام وأي رسوم أو تكاليف أخرى«،   

على التوالي، على اتفاقيات القروض التي تكون فيها الرسوُم االبتدائيُة و/أو رسوُم االلتزام 

وأي رسوم أو تكاليف أخرى واجبَة الدفع على املقرتض. ويف حالة عدم وجوب دفع أي رسم 

من هذه الرسوم، يُغَفل هذا املصطلح؛

)ج(  يُطبَّق مصطلح »إدارة القرض« على القروض التي تديرها مؤسسة أخرى بخالف أوفيد.    

ويف حالة إدارة أوفيد لقرض ما، تُغَفل املادة 8 وكذلك أي إشارة إىل »إدارة القرض«.

التعارض مع اتفاقية القرض  -03-1

يف حالة وجود تعارض أو تباين بني أي حكم من أحكام هذه الرشوط العامة وحكم من أحكام اتفاقية القرض، 

تكون الغلبُة للُحكم املعني يف اتفاقية القرض.
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املادة 2

التعاريف والتفسري

التعاريف   -01-2

القرض،  اتفاقية  يف  أو  العامة  الرشوط  هذه  يف  استُخدمت  حيثما  التالية  املعاني  التالية  للمصطلحات  يكون 

باستثناء الحاالت التي يقتيض فيها السياق خالف ذلك:

)أ(  يُقصد بمصطلح »املمثِّل املفوَّض« الشخص أو الكيان الوارد اسمه يف اتفاقية القرض واملفوَّض   

حسب األصول بتمثيل املقرتض واتخاذ أي إجراء ملزم نيابة عنه فيما يتعلق باتفاقية القرض؛

يُقصد بمصطلح »املجلس« مجلس محافظي أوفيد؛ )ب(   

مفتوحًة  التجاريُة  املصارُف  فيه  تكون   )1( الذي:  اليوم  العمل«  »يوم  بمصطلح  )ج(  يُقصد   

مة  املقوَّ القروض  إىل  بالنسبة  أو،  بالدوالر،  لالقرتاض  لندن  سوق  يف  التجارية  للمعامالت 

باليورو، اليوم الذي يكون فيه نظام التحويل الرسيع املؤتمت لتسوية املبالغ اإلجمالية آنيًّا 

العمالت  التجارية وأسواق رصف  ي فيه املصارف  للعمل؛ )2( وتسوِّ أوروبا مفتوًحا  عرب 

للعمل  فيه  مفتوحًا  أوفيد  مقرُّ  ويكون   )3( نيويورك؛  يف  بالدوالر  املدفوعات   األجنبية 

يف فيينا، النمسا؛

)د(  يُقصد بمصطلح »آخر سحب« التاريخ املحدَّد يف اتفاقية القرض باعتباره التاريخ الذي ينتهي   

 فيه حق املقرتض يف طلب السحب من القرض، أو أي تمديد لهذا التاريخ قد يحدِّده أوفيد 

وفًقا للبند 6-08؛

)ه(  يُقصد بمصطلح »املمارسة القرسية« اإلرضار بأي طرف أو بممتلكاته أو إلحاق األذى به    

أو بها، أو التهديد باإلرضار به أو بها أو إلحاق األذى به أو بها، بشكل مبارش أو غري مبارش، 

فات هذا الطرف؛ من أجل التأثري بشكل غري سليم على ترصُّ

تحقيق  إىل  يهدف  أكثر  أو  طرفني  بني  ترتيب  إقامة  التواطؤ«  »ممارسة  بمصطلح  )و(  يُقصد   

فات طرف آخر؛ غرض غري سليم، بما يف ذلك التأثريُ بشكل غري سليم على ترصُّ

)ز(  يُقصد بمصطلح »العقد« أي عقد لرشاء فئة معيَّنة من البضائع تشمل، يف جملة أمور، األعمال   

أو الخدمات املهنية وغريها من الخدمات؛

ي أو التماس أي يشء قيٍِّم للتأثري  )ح(  يُقصد بمصطلح »املمارسة الفاسدة« تقديم أو استالم أو تلقِّ  

املمارسة،  هذه  وتشمل  عقد،  تنفيذ  أو  البضائع  رشاء  عند  عمومي  موظف  فات  ترصُّ  على 

شخص  بإصابة  تهديد  على  ينطوي  الذي  اإلكراه  أو  االبتزاز  أو  الرشوة  أمور،  جملة   يف 

أو النيل من املمتلكات أو السمعة؛

ع فيه الطرفان اتفاقية القرض؛ يُقصد بمصطلح »تاريخ االتفاقية« التاريخ الذي يوقِّ )ط(   

يُقصد بمصطلح »تاريخ النفاذ« التاريخ املحدَّد يف البند 3-01؛ )ي(   
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)ك(  يُقصد بمصطلح »إجراءات السحب )كتيِّب للمقرتضني من القطاع العام(« إجراءات السحب   

آلخر(،  وقت  من  لة  املعدَّ )بصيغتها   2014 الثاني/نوفمرب  ترشين  يف  أوفيد  اعتمدها  التي 

والتي تُقدَّم نسخٌة منها إىل املقرتض يف تاريخ االتفاقية؛

أن  برشط  القرض،  متحصالت  من  ل  تموَّ نفقات  أي  املؤهلة«  »النفقات  بمصطلح  )ل(  يُقصد   

ق من أن دفع األموال من أجل هذه النفقات هو: )1( لتمويل التكلفة  يكون أوفيد قد تحقَّ

بدء  تاريخ  يف  به  القيام  تمَّ  وقد   )2(  ،2 الجدول  يف  املبنيَّ  النحو  على  للبضائع  املعقولة 

اإلنفاق املؤهل أو بعده وقبل تاريخ آخر سحب؛

)م(  يُقصد بمصطلح »تاريخ بدء اإلنفاق املؤهل« التاريخ الذي يعتمد فيه املجلُس القرَض أو أي   

تاريخ آخر محدَّد يف اتفاقية القرض، على أنه التاريخ الذي تُشكِّل بعده أي نفقات لتمويل 

التكلفة املعقولة للبضائع مبدئيًّا النفقات املؤهلة؛

ذة«، حينما يكون املقرتُض دولًة أو حكومًة، اإلدارُة الحكوميُة  )ن(  يُقصد بمصطلح »الجهة املنفِّ  

التي  الوكالَة  بصفتها  القرض  اتفاقية  يف  محدَّدة  أخرى  مؤسسة  أو  آخر  قانوني  كيان  أو 

ذ املرشوع؛ ستنفِّ

)س(  يُقصد بمصطلح »الدَّين الخارجي« أي ديون واجبة الدفع أو قد تصبح واجبة الدفع بعملة   
غري العملة املحلية؛1

د  التأثري على اختيار مورِّ )ع(  يُقصد بمصطلح »املمارسة االحتيالية« تزييف الحقائق من أجل   

األفراد  بني  التواطؤ  ممارسات  وتشمل  املقرتض،  يرضُّ  نحو  على  العقد  تنفيذ  أو  لبضائع 

أو الكيانات املشاركة يف رشاء البضائع أو تنفيذ العقد، من أجل حرمان املقرتض ومقدِّمي 

ة واملفتوحة واملنصفة؛ العروض من مزايا املنافسة الحرَّ

من  وغريها  املهنية  والخدمات  واألعمال  واإلمدادات  املعدات  »البضائع«  بمصطلح  )ف(  يُقصد   

الخدمات الالزمة لتنفيذ املرشوع؛

يُقصد بمصطلح »الحكومة« الحكومة املركزية لبلد املرشوع؛ )ص(   

)ق(  يُقصد بمصطلح »الدَّين الداخلي« الدَّين املحلي للمقرتض أو الدَّين الواجب الدفع أو الذي قد   

يصبح واجب الدفع بالعملة املحلية؛ 

والتكاليف  دات  والتعهُّ العقارية  القروض  أمور،  جملة  يف  »الرهن«،  بمصطلح  )ر(  يُقصد   

واالمتيازات واألولوية من أي نوع؛

يُقصد بمصطلح »القرض« القرض املنصوص عليه يف اتفاقية القرض؛ )ش(   

القرض، والتي تدير  اتفاقية  املذكورة يف  املالية  القرض« املؤسسة  )ت(  يُقصد بمصطلح »إدارة   

القرض وفًقا للرشوط التي قد يُتَّفق عليها بني إدارة القرض وأوفيد؛

1  قد ال ينطبق هذا التعريف يف الحاالت التي يعتمد/يستخدم فيها املقرتض عملة أجنبية كعملة محلية. ففي مثل هذه الحاالت، سيتفق أوفيد 
د. واملقرتض على تعريف لغرض القرض املحدَّ
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)ث(  يُقصد بمصطلح »اتفاقية القرض« اتفاقية القرض بني أوفيد واملقرتض، ويشمل هذا املصطلح   

لة التفاقية القرض؛ هذه الرشوط العامة املطبَّقة عليها، وجميَع الجداول واالتفاقيات املكمِّ

مة يف القرض؛ يُقصد بمصطلح »عملة القرض« العملة املقوَّ )خ(   

يُقصد بمصطلح »متحصالت القرض« التمويل الذي يقدِّمه أوفيد بموجب اتفاقية القرض؛ )ذ(   

يُقصد بمصطلح »العملة املحلية« عملة بلد املرشوع؛ )ض(   

البضائع، بما يف ذلك وثائق  املتعلقة برشاء  الوثائق  )أ  أ(  يُقصد بمصطلح »وثائق الرشاء« جميع   

العطاءات، والعطاءات نفسها، وتقارير تقييم العطاءات، والعقود، وأي وثائق داعمة ذات صلة؛

يف  األعضاء  الدول  أنشأته  الذي  الدولية،  للتنمية  أوبك  صندوق  »أوفيد«  بمصطلح  )أ  ب(   يُقصد   

عة يف باريس يوم 28 كانون  رة للنفط )أوبك( بموجب االتفاقية املوقَّ منظمة الدول املصدِّ

لة؛ الثاني/يناير 1976، بصيغتها املعدَّ

)أ  ج(   يُقصد بمصطلح »حساب أوفيد« الحساب املرصيف الذي يتعنيَّ على أوفيد إرسال تفاصيله إىل   

املقرتض من وقت آلخر؛

)أ د(  يُقصد بمصطلح »إرشادات الرشاء« املبادئ التوجيهية للرشاء بموجب القروض التي يقدِّمها   

لة من وقت آلخر(، والتي  أوفيد، واملعتَمدة يف 2 ترشين الثاني/نوفمرب 1982 )بصيغتها املعدَّ

تُقدَّم نسخٌة منها إىل املقرتض يف تاريخ االتفاقية؛

)أ ه(  يُقصد بمصطلح »املرشوع« املرشوع أو الربنامج الذي يُقدَّم القرض من أجله كما هو موضح   

يف الجدول 1 أو أي جزء من املرشوع، بحسب ما قد يقتيض السياق؛

ذ فيه املرشوع؛ يُقصد بمصطلح »بلد املرشوع« البلد الذي يُنَفَّ )أ و(   

منه  إدارية  أو  سياسية  شعبة  أي  أو  املقرتض  أصول  العامة«  »األصول  بمصطلح  )أ ز(  يُقصد   

أو من أي كيان يملكه أو يسيطر عليه املقرتض أو يعمل لحساب املقرتض أو لصالحه، أو 

أي شعبة من هذا القبيل، بما يف ذلك الذهب واألصول من العمالت األجنبية األخرى التي 

تحتفظ بها أي مؤسسة تؤدي وظائف املرصف املركزي أو صندوق تثبيت أسعار رصف 

العمالت األجنبية، أو وظائف مماثلة، للمقرتض؛

ين الداخلي والدَّين الخارجي؛ يُقصد بمصطلح »الدَّين العام« الدَّ )أ ح(   

يُقصد بمصطلح »الجدول« الجدول الوارد يف اتفاقية القرض؛ )أ ط(   

بالسعر  يفرض  رسم  القروض،  ببعض  يتعلق  فيما  الخدمة«،  »رسوم  بمصطلح  )أ ي(  يُقصد   

املحدَّد يف اتفاقية القرض، ويتعنيَّ على املقرتض دفعه فيما يتعلق بأصل القرض املسحوب 

واملستحق. والغرض من رسم الخدمة هو تغطية نفقات أوفيد املتعلقة بالقرض؛

)أ ك(  يُقصد بمصطلح »الدولة« الكيان صاحب السيادة أو الشعبة السياسية أو اإلدارية املتفرِّعة منه؛   

)أ ل(  يُقصد بمصطلح »الرضائب«، يف جملة أمور، املكوس والجبايات والرسوم والرضائب من أي   

نوع، سواء أكانت سارية يف تاريخ االتفاقية أو ُفرضت بعد ذلك.
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التفسري  -02-2

يف هذه الرشوط العامة وأي اتفاقية قرض، ما لم يقتِض السياق خالف ذلك:

)أ(  تُدرج عناوين املواد والبنود والجداول وقائمة املحتويات كمرجع فقط وال يجب أخذها يف   

االعتبار عند تفسري الرشوط العامة أو اتفاقية القرض؛

تشمل الكلماُت الواردُة بصيغة املفرد صيغَة الجمع والعكس صحيح؛ )ب(   

)ج(  اإلشارة إىل طرف هي إشارة إىل طرف يف اتفاقية القرض؛ واإلشارة إىل مادة أو بند يف اتفاقية   

القرض هي إشارة إىل تلك املادة أو ذلك البند يف اتفاقية القرض؛ واإلشارة إىل مادة أو بند يف 

الرشوط العامة هي إشارة إىل تلك املادة أو ذلك البند يف هذه الرشوط العامة؛ 

ن اإلشارة إىل وثيقة ما تعدياًل عليها أو ملحًقا بها أو استبدااًل أو تحديثًا لها، ولكنها  )د(   تتضمَّ  

 تغفل أي تعديل أو ملحق أو استبدال أو تحديث تمَّ خرًقا للرشوط العامة أو اتفاقية القرض 

الصلة. ذات 

املادة 3

النفاذ

تاريخ النفاذ  -01-3

اتفاقيُة  تدخل  أوفيد،  يريض  بما  القرض  اتفاقية  يف  عليها  املنصوص  النفاذ  رشوط  املقرتض  يستويف  أن  بعد 

د يبلِّغ أوفيد املقرتض به. ويكون التاريخ الذي تمَّ تحديده  القرض حيِّز النفاذ والتطبيق بالكامل يف تاريخ محدَّ

هو تاريخ دخول اتفاقية القرض حيِّز النفاذ.

األحداث التي تقع قبل النفاذ  -02-3

النفاذ  تاريخ  قبل  حدث  أي  وقوع  حالة  يف  نافذًة  القرض  اتفاقية  بإعالن  أوفيد  يلتزم  )أ(  ال   

 يكفل ألوفيد الحق يف تعليق حق املقرتض يف سحب أي مبلغ من متحصالت القرض وفًقا 

للبند 9-01 وإن كانت اتفاقيُة القرض ساريًة.

)ب(  يجوز ألوفيد إعالن اتفاقية القرض نافذًة عندما ينتهي الحدث، إالَّ إذا أُنهيت اتفاقية القرض   

بموجب البند 11-06 )أ( من هذه الرشوط العامة.
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املادة 4

العهود واإلعفاءات

أولوية القرض  -01-4

أو  يتعلق بتخصيص  فيما  القرض  األولوية على  أخرى  أي ديون خارجية  املقرتض بضمان عدم منح  د  يتعهَّ

تحقيق أو توزيع النقد األجنبي املحتفظ به تحت سيطرة املقرتض أو لصالحه.

الرهون  -02-4

ي إىل منح أولوية لصالح صاحب سند  ي أو قد يؤدِّ إذا ُرِهنَت أي أصول عامة كضمان ألي دين عام، بما يؤدِّ

الرهن،  أن يضَمن  فيجب  املقرتض،  أموال  أو  األجنبي  النقد  توزيع  أو  تحقيق  أو  العام يف تخصيص  ين  الدَّ

، أصَل القرض والفائدة ورسوم  بحكم األمر الواقع، وبدون أي تكلفة على أوفيد، وبشكل متساٍو وتناسبيٍّ

الخدمة والرسوم االبتدائية و/أو رسوم االلتزام وأي رسوم أو تكاليف أخرى مرتتِّبة على القرض، ويجب 

أن  وبرشط  ذلك؛  على  رصاحة  ينصُّ  ُحكٍم  سنُّ  بإجرائه،  السماح  أو  الرهن  هذا  إجراء  عند  املقرتض،  على 

يضمن املقرتُض، إذا تعذَّر سنُّ هذا الُحكم فيما يتعلق بأي رهن على أصول عامة معيَّنة ألي سبب دستوري 

والرسوم  الخدمة  ورسوم  والفائدة  ين  الدَّ أصَل  أوفيد،  على  تكلفة  أي  ودون  الفور  على  آخر،  قانوني  أو 

االبتدائية و/أو رسوم االلتزام، برهن يعادل رهن األصول العامة األخرى ويكون ُمرضيًا ألوفيد.

الرهون املستثناة  -03-4

ح يف البند 4-02 على: د املقرتض املوضَّ ال ينطبق تعهُّ

)أ(  أي رهن أُجري على املمتلكات، يف وقت رشائها، كضمان فقط لدفع ثمن رشاء تلك املمتلكات   

أو كضمان لسداد الديون املتكبَّدة لغرض تمويل رشاء هذه املمتلكات؛ و

تاريخه  يتجاوز  ال  َدينًا  ويضمن  املرصفية  للمعامالت  املعتاد  السياق  يف  ينشأ  رهن  )ب(  أي   

سنة واحدة.

اإلقراض/تحويل متحصالت القرض  -04-4

د املقرتض ألوفيد بنقل/تحويل متحصالت  ذة، يتعهَّ يف حالة االتفاق على إتاحة متحصالت القرض لوكالة منفِّ

التي  واألحكام  للرشوط  ووفًقا  ذلك،  غري  أو  املنحة  أو  اإلقراض  سبيل  على  ذة  املنفِّ الوكالة  هذه  إىل   القرض 

قد تنصُّ عليها اتفاقية القرض.

االحتيال والفساد  -05-4

ًدا قاطًعا ودون قيد أو رشط ألوفيد بضمان أن تنفيذ املرشوع )بما يف ذلك رشاء البضائع  د املقرتض تعهُّ يتعهَّ

وتنفيذ أي عقد( ال ينطوي على ممارسة فاسدة أو ممارسة قرسية أو ممارسة تواطؤية أو ممارسة احتيالية وأن 

يطبِّق املقرتض جميع التدابري الالزمة ملنع مثل هذه املمارسات.
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اإلعفاء من الرضائب  -06-4

ل املقرتُض جميَع الرضائب يف بلد املرشوع، سواء فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية القرض أو أي اتفاقية تكميلية  يتحمَّ

بني الطرفني أو الوفاء بها أو تسجيلها. ويُدفع أصل القرض والفائدة ورسوم الخدمة وأي رسوم أو تكاليف 

أخرى دون خصم أي رضائب ودون حساب أي رضائب فيها.

ية الرسِّ  -07-4

يًة، وتُعفى من أي شكل من  يعترب املقرتض جميع وثائق أوفيد وسجالته ومراسالته وما شابهها من موادَّ رسِّ

أشكال الكشف يف بلد املرشوع، ما لم يوافق أوفيد على خالف ذلك.

نزع امللكية والتدابري املماثلة  -08-4

يف  املصادرة  أو  التحفُّظ  أو  الحجز  أو  التأميم  أو  امللكية  نزع  أشكال  من  شكل  ألي  أوفيد  أصول  تخضع  ال 

أو أي رسوم  الخدمة  أو رسوم  الفائدة  أو  القرض  أو عرقلة دفع أصل   بلد املرشوع. وباملثل، يجب عدم منع 

أو تكاليف أخرى بأي نوع من أنواع القيود أو اللوائح أو الضوابط أو التجميد التي تُفرض بموجب أي قانون 

أو مرسوم يف بلد املرشوع.

املادة 5

 الرشوط املالية 
والرشوط األخرى

حساب القرض  -01-5

ل أصل القرض إىل حساب مفتوح يف دفاتر أوفيد فيما يتعلق بالقرض لصالح املقرتض )»حساب القرض«(.  يُحوَّ

ويجوز للمقرتض سحب متحصالت القرض وفًقا ألحكام اتفاقية القرض وهذه الرشوط العامة.

الفائدة؛ وحساب الفائدة وغريها من الرسوم  -02-5

)أ(  الفائدة. تُدفع الفائدة على أصل القرض املسحوب واملستحق من وقت آلخر. وتُحسب الفائدة   

دة التي تُسحب فيها املبالغ من حساب القرض. يف التواريخ املحدَّ
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)ب(  حساب الفائدة وغريها من الرسوم. تُحسب الفائدة وغريها من الرسوم املطبَّقة على مبالغ   

اثنا عرش شهًرا  القرض املسحوبة واملستحقة على أساس سنة من 360 يوًما فعليًّا مدتها 

يتألَّف الشهر منها من 30 يوًما.

رسوم االلتزام؛ والرسوم االبتدائية  -03-5

يدفع املقرتُض الرسوَم التالية، إذا وافق عليها مجلس محافظي أوفيد:

يف  املحدَّدة  وبالرشوط  بالسعر  القرض  من  املسحوب  غري  املبلغ  على  االلتزام  )أ(  رسوم   

اتفاقية القرض.

)ب(  الرسوم االبتدائية بالسعر املحدَّد يف اتفاقية القرض.  

البيانات املالية واالقتصادية  -04-5

د املقرتض أوفيد بجميع املعلومات املعقولة عن الظروف املالية واالقتصادية يف إقليمه التي يطلبها أوفيد يف  يزوِّ

د القرض بالكامل، بما يف ذلك املعلومات عن ميزان مدفوعاته وَدينه الخارجي وتقسيماته  أي وقت ريثما يَُسدَّ

الفرعية السياسية أو اإلدارية وعن أي كيان يملكه أو يسيطر عليه املقرتض أو يعمل لحسابه أو مصلحته، أو 

أي من تقسيماته الفرعية، وكذلك املعلومات عن أي مؤسسة تؤدي وظائف املرصف املركزي أو صندوق تثبيت 

سعر الرصف، أو أي وظائف مشابهة للمقرتض.

الدفع املسبق  -05-5

)أ(  يجوز للمقرتض أن يدفع مسبًقا أصل القرض كله أو جزًءا منه وأي فوائد ورسوم خدمة   

بذلك  أوفيد  إخطار  بعد  االستحقاق،  موعد  قبل  مستحقة  أخرى  تكاليف  أو  رسوم   وأي 

بما ال يقلُّ عن خمسة وأربعني )45( يوًما.

الخاص  السداد  لتقديره، جدول  وفًقا  أوفيد،  يراجع  القرض،  مبلغ  من  دفع جزء  حالة  )ب(  يف   

باتفاقية القرض من أجل سداد املبالغ الالحقة وفق وحسب جدول السداد الجديد.

د  )ج(  عالوة الدفع املسبق. يحتفظ أوفيد بالحق يف فرض عالوة دفع مسبق على أي مبلغ يُسدَّ  

يحدِّده  معقول  مبلغ  عن  عبارة  املسبق  الدفع  تكون عالوة  أن  ويجب  القرض.  من  مسبًقا 

أوفيد لتغطية التكلفة التي يتكبَّدها لقاء إعادة توزيع املبلغ املدفوع مسبًقا من تاريخ الدفع 

املسبق إىل تاريخ استحقاق هذا املبلغ، ولكن يجب أالَّ يتجاوز بأي حال من األحوال نسبة 

واحد يف املائة )1٪( من املبلغ اإلجمالي املطلوب دفعه مسبًقا.

السداد  -06-5

د املقرتُض أصَل القرض املسحوب واملستحق ألوفيد على أقساط وفًقا ألحكام اتفاقية القرض. يسدِّ
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مكان الدفع وعملته  -07-5

وأي  الخدمة  ورسوم  الفائدة  ويدفع  القرض،  أصَل  د  يسدِّ أو  الحالة(  )حسب  مسبًقا  املقرتُض   يدفع 

وفًقا  يطلب،  أن  ألوفيد  ويجوز  أوفيد.  يطلبه  قد  معقول  مكان  أي  يف  أوفيد  إىل  أخرى  تكاليف  أو  رسوم 

وقت  يف  السائد  السوق  رصف  لسعر  وفًقا  القرض  عملة  غري  أخرى  بعملة  الدفع  إجراء  وحده،  لتقديره 

الدفع. ومكان 

يوم العمل  -08-5

تُدفع جميع املبالغ املستحقة بموجب اتفاقية القرض يف أيام العمل. وإذا لم يكن يوم الدفع أو يوم استحقاق 

الدفع يوم عمل، فيُدفع املبلغ يف يوم العمل التالي.

الرسوم املرصفية  -09-5

مبدأ  أساس  على  القرض  اتفاقية  بموجب  املستحقة  املدفوعات  على  املفروضة  الرسوم  جميع  تعويض  يجب 

ل كل طرف الرسوم التي يفرضها مرصفه واملرصف الوكيل ملرصفه. التشارك، بحيث يتحمَّ

املادة 6

السحب من القرض

السحب من أجل النفقات املؤهلة  -01-6

بعد إعالن نفاذ اتفاقية القرض يجوز رصف القرض من وقت آلخر وفًقا إلجراءات الرصف لتغطية النفقات 

صات املحدَّدة يف الجدول 2، ما لم يتفق املقرتض مع أوفيد على خالف ذلك. املؤهلة بناًء على املخصَّ

طلب السحب  -02-6

تَُعدُّ  تَُعدُّ طلبات السحب من القرض وفًقا إلجراءات الرصف. ويف حالة إدارة القرض من ِقبل مدير قرض، 

م  وتُقدَّ أوفيد؛  إىل  إحداهما  ض  املفوَّ املقرتض  ممثِّل  م  يُقدِّ متطابقتني،  أصليتني  نسختني  يف  السحب  طلبات 

ومضمونًا  شكاًل  الكافية  األدلة  من  وغريها  بالوثائق  سحب  طلب  كل  ويُصحب  القرض.  إدارة  إىل  الثانيُة 

املبلغ  وأن  املطلوب  املبلغ  سحب  له  يحق  املقرتض  أن  القرض،  إلدارة  االقتضاء،  وحسب  ألوفيد،  يثبت  بما 

سيُستخدم حرصيًّا لتغطية تكلفة النفقات املؤهلة.
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رشوط السحب  -03-6

برصف النظر عن أي حكم مخالف يف هذه الرشوط العامة أو اتفاقية القرض، لن ترُصف أي مدفوعات ما لم 

تُستوَف جميع رشوط الرصف املحدَّدة يف اتفاقية القرض أو إجراءات الرصف بما يبعث على الرضا لدى أوفيد.

عملة السحب  -04-6

يجوز رصف مدفوعات القرض بالعمالت التي ُدفعت بها أو التي يجب أن تُدفع بها النفقات املؤهلة، ما لم يوافق 

أوفيد على خالف ذلك. ويف حالة طلب سحب متحصالت بعملة أخرى غري عملة القرض، ترُصف املتحصالت 

على أساس التكلفة التي تكبَّدها أوفيد يف تلبية الطلب بعملة القرض الفعلية. ويقوم أوفيد عند رشاء العمالت 

مقاَم وكيل املقرتض. وترُصف املبالغ من أجل النفقات املؤهلة املنفقة بالعملة املحلية، إن وجدت، بعملة القرض 

ره  وفًقا لسعر الرصف الرسمي اعتباًرا من ذلك التاريخ، ويف ظلِّ غياب هذا السعر، فوفًقا لسعر معقول يقرِّ

أوفيد من وقت آلخر.

االلتزام الخاص  -05-6

وبالرشوط  كتابيًّا  خاصة  التزامات  يف  الدخول  وحده،  لتقديره  وفًقا  ألوفيد،  يجوز  املقرتض،  على طلب  بناًء 

واألحكام التي يتفق عليها املقرتض مع أوفيد لدفع املبالغ من أجل النفقات املؤهلة وفًقا للبند 5-4 من إجراءات 

الرصف )»االلتزام الخاص«(.

ردُّ األموال بعد سحبها  -06-6

يردُّ املقرتُض إىل حساب أوفيد، بناًء على طلب من أوفيد، أيَّ جزء من املبلغ املسحوب يُستخدم لتمويل النفقات 

غري املؤهلة يف غضون ستني )60( يوًما من هذا الطلب.

العقوبات  -07-6

ال يلتزم أوفيد برصف/سحب أي مبلغ يف إطار القرض إذا كان هذا الرصف/السحب محظوًرا أو مقيًَّدا بقرار 

من مجلس األمن التابع لألمم املتحدة أو بقرار من أي منظمة دولية أو إقليمية، أو إذا تعذَّر على أوفيد تحويل 

املبلغ عرب مصارفه الوسيطة.

تاريخ انتهاء السحب  -08-6

ينتهي حق املقرتض يف سحب متحصالت القرض يف تاريخ اإلغالق أو يف أي تاريخ الحق يحدِّده أوفيد بناًء على 

طلب املقرتض. ويبلَّغ املقرتُض فوًرا بتمديد التاريخ.
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املادة 7

تنفيذ املرشوع

معيار التنفيذ  -01-7

يجب على املقرتض:

تنفيذ املرشوع بما يلزم من عناية وفعالية وبالتماشي مع ما يلي: )أ(   

املمارسات اإلدارية واالقتصادية واملالية والتقنية واالجتماعية والبيئية السليمة؛   )1(   

أحكام اتفاقية القرض وهذه الرشوط العامة؛  )2(   

بالرسعة  الالزمة،  املوارد  من  وغريها  واألراضي  والخدمات  والتسهيالت  األموال  )ب(  توفري   

الالزمة، باإلضافة إىل القرض، لتنفيذ املرشوع؛ 

)ج(  يضمن املقرتُض أن تُنَجز أنشطُة إداراته أو وكاالته أو وحداته فيما يتعلق بتنفيذ املرشوع   

قه وفًقا لسياسات وإجراءات إدارية واقتصادية ومالية واجتماعية وبيئية سليمة. وتنسِّ

التأمني  -02-7

مخاطر  من  لوقايتها  املناسب  بالتأمني  املرشوع  إطار  يف  رشاؤها  يلزم  التي  البضائع  بتأمني  املقرتض  د  يتعهَّ

الحوادث التي تقع أثناء اقتنائها ونقلها وتسليمها وتخزينها يف مكان االستخدام أو التثبيت. وفيما يتعلق بهذه 

ة الستبدال أو إصالح البضائع. وباإلضافة  البضائع، يُدفع أي تعويض تأمني بعملة قابلة للتحويل يف السوق الحرَّ

ن املقرتُض البضائَع بأي تأمينات أخرى معقولة قد يطلبها أوفيد. إىل ذلك، يؤمِّ

رشاء البضائع واستخدامها  -03-7

)أ(  رشاء البضائع. تُشرتى البضائُع بما يتماىش مع املبادئ التوجيهية للرشاء أو مع أي إجراءات   

أخرى تتوافق إىل حدٍّ كبري معها بما قد يقبله أوفيد، بما يف ذلك املبادئ التوجيهية أو األدوات 

أوفيد  يوافق  لم  ما  القرض،  إدارة  أو  املرشوع  بلد  الصادرة عن  املماثل  األثر  ذات  األخرى 

على خالف ذلك. وحيثما يكون مناسبًا، تُعترَب اإلشارة إىل تكلفة البضائع أنها تشمل تكلفة 

استرياد هذه البضائع إىل بلد املرشوع وتسليمها يف موقع املرشوع.

)ب(  استخدام البضائع واملرافق وصيانتها. تُستخدم أي سلع تُشرتى يف إطار املرشوع حرصيًّا   

املتعلقة  واملرافق  املشرتاة  البضائع  جميع  تشغيَل  املقرتُض  ويضمن  املرشوع.  ألغراض 

باملرشوع وصيانتها على نحو صحيح.
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وثائق املرشوع  -04-7

يقدِّم املقرتُض إىل أوفيد، وعند االقتضاء، إىل إدارة القرض، وثائَق الرشاء، فور إعدادها، وكذلك خطة الرشاء، 

أو  أي تعديالت مادية عليها  للتنفيذ، وأي وثيقة تقنية أخرى متعلقة باملرشوع، فضاًل عن  الزمني  والجدول 

إضافات إليها، بتفصيٍل واٍف ومعقوٍل حسبما يطلبه أوفيد وإدارة القرض.

ملفات املرشوع واملعلومات والتفتيش  -05-7

يجب على املقرتض:

تنفيذ  يف  املحرز  التقدُّم  لتسجيل  املناسبة  واإلجراءات  والسياسات  بالسجالت  )أ(  االحتفاظ   

املرشوع ورصده باستمرار )بما يف ذلك تكلفته والفوائد التي ستُجنى منه(، ولتحديد البضائع 

والكشف عن استخدامها يف إطار املرشوع وتقديم هذه السجالت إىل أوفيد إذا طلبها؛

)ب(  االحتفاظ بسجالت مناسبة لتعكس، وفًقا للمعايري املحاسبية السليمة واملطبَّقة باستمرار،   

عمليات التشغيل واملوارد واستخدام النفقات املؤهلة، وإدارات أو وكاالت املقرتض املسؤولة 

ألوفيد  السجالت  هذه  وإتاحة  حكومةً،  أو  دولةً  املقرتُض  كان  حيثما  املرشوع،  تنفيذ  عن 

وإدارة القرض بناًء على طلب أي من الطرفني؛

تأشرية  توفري  ذلك  )بما يف  )إن وجدت( فرصًة معقولًة  القرض  وإدارة  أوفيد  ممثِّلي  )ج(  منح   

انًا، عند الطلب( لزيارة أي جزء من أراضيه ألغراض تتعلق بالقرض، بما  دخول إىل البلد مجَّ

يف ذلك مرافق املرشوع ومواقع البناء، ولفحص أي بضائع وأي سجالت ووثائق متعلقة به؛

الفصلية وغريها  التقارير  املعقولة، وكذلك  املعلومات  القرض بجميع  وإدارة  أوفيد  )د(  تزويد   

وتنفيذه  عموًما،  باملرشوع  يتعلق  فيما  القرض،  وإدارة  أوفيد  يطلبها  التي  التقارير،   من 

بما يتوافق مع اتفاقية القرض وإثبات استخدام متحصالت القرض لتغطية النفقات املؤهلة؛

)ه(  إعداد ما يلي وتزويد أوفيد وإدارة القرض به فور االنتهاء من املرشوع، يف موعد ال يتجاوز   

بأي حال من األحوال ستة )6( أشهر من تاريخ آخر سحب، أو أي تاريخ الحق قد يُتَّفق عليه 

لهذا الغرض بعد التشاور بني املقرتض وأوفيد وإدارة القرض:

)1(  تقرير إنجاز املرشوع، بالنطاق والتفصيل املعقولني اللذين يطلبهما أوفيد وإدارة    

منه  قة  املحقَّ والفوائد  وتكلفته  األويل  وتشغيله  املرشوع  تنفيذ  بشأن  القرض، 

عة منه، ووفاء املقرتض وأوفيد بالتزاماتهما بموجب اتفاقية القرض  وتلك املتوقَّ

وتحقيق أغراض القرض؛

مة لضمان استدامة إنجازات املرشوع؛ خطة مصمَّ  )2(   
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وفًقا  القرض  متحصالت  استخدام  يف  الخصوص،  وجه  وعلى  املرشوع،  يف  )و(  التدقيق   

للمبادئ التوجيهية واملبادئ املحاسبية الدولية، وتزويد أوفيد بنسخ من البيانات املالية 

للحسابات والتقارير املالية والبيانات املالية املراجعة على النحو املعقول الذي قد يطلبه 

ًا  ُمعربَّ البند  هذا  بموجب  أوفيد  إىل  م  ستقدَّ التي  التقارير  جميع  تكون  أن  برشط  أوفيد، 

القرض،  متحصالت  استخدام  يف  التدقيق  ألوفيد  ويحقُّ  دائًما.  األمريكي  بالدوالر  عنها 

تنفيذ  على  أوفيد  ممثِّلي  مع  الكامل  بالتعاون  املقرتض  د  ويتعهَّ املقرتض،  إشعار   بعد 

الوظيفة؛ هذه 

)ز(  التأكُّد من االحتفاظ بجميع السجالت والوثائق املشار إليها يف هذا البند 7-05 ملدة ال تقلُّ    

عن خمس )5( سنوات بعد إنجاز املرشوع.

التعاون والتشاور أثناء تنفيذ املرشوع  -06-7

ا مع بعضهما لضمان تحقيق أهداف املرشوع. ويتبادل املقرتض وأوفيد،  يتعاون املقرتض وأوفيد تعاونًا تامًّ

على وجه التحديد، اآلراء واملعلومات حول تنفيذ املرشوع والوفاء بالقرض ويبلِّغان بعضهما على الفور بأي 

د بعرقلة الوفاء بااللتزامات بموجب اتفاقية القرض. ظرف يعرقل أو يهدِّ

املشاريع يف املناطق املتنازع عليها  -07-7

املنطقة يف  أو تعيني  للمقرتض  القرض  ذ مرشوٌع ما يف منطقة تصبح محلَّ نزاع، ال يُقصد بتقديم  يُنفَّ عندما 

اتفاقية القرض إقرار حقوق طرف يف النزاع يف املنطقة وال إبداء رأي فيما يتعلق بالنزاع. وال يُقصد بتقديم 

القرض أيًضا تحديد حقوق األطراف املتنازعة يف هذا املجال.

ذة تقديم الطلب إىل الوكالة املنفِّ  -08-7

تُفرسَّ جميع اإلشارات إىل املقرتض يف املادة 7، بعد إجراء التغيريات الرضورية، على أنها تشمل اإلشارات إىل 

ذة. الوكالة املنفِّ

ردُّ متحصالت القرض غري املستخَدمة  -09-7

فور إنجاز املرشوع، يف موعد ال يتجاوز بأي حال من األحوال ستة )6( أشهر من تاريخ اإلغالق، أو أي تاريخ 

 الحق قد يوافق عليه أوفيد، وفًقا لتقديره وحده، يردُّ املقرتُض أيَّ رصيد ُسِحَب من رصيد متحصالت القرض 

ولم يُستخدم.
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املادة 8

إدارة القرض

امتيازات إدارة القرض  -01-8

بأي  الوفاء  إىل  باإلضافة  يلي،  بما  القيام  املقرتض  على  يتعنيَّ  قرض،  مدير  ِقبل  من  قرض  إدارة  حالة  يف 

التزامات تجاه إدارة القرض على النحو املنصوص عليه يف هذه الرشوط العامة:

التعاون بشكل كامل مع إدارة القرض هذا لضمان أن أغراض القرض تحقَّقت أو ستتحقَّق؛ )أ(   

وتحقيق  املرشوع  يف  املحرز  بالتقدُّم  يتعلق  فيما  القرض  وإدارة  أوفيد  مع  اآلراء  )ب(  تبادل    

أغراض القرض؛ 

املرشوع  تقدُّم  بعرقلة  يهدِّد  أو  يعرقل  بأي ظرف  الفور  على  القرض  وإدارة  أوفيد  )ج(  إبالغ    

أو وفاء املقرتض بالتزاماته بموجب اتفاقية القرض.

التشاور فيما يتعلق بإدارة القرض واتفاقية القرض  -02-8

يتشاور املقرتض مع أوفيد قبل االتفاق مع إدارة القرض على تعديل أي رشط يتعلق بتنفيذ املرشوع أو إدارته. 

وال يُعترب أي تعديل من هذه التعديالت معتَمًدا من ِقبل أوفيد دون موافقة خطية مسبقة من أوفيد.

دمج رشوط إدارة القرض يف اتفاقية القرض  -03-8

برصف النظر عن أي حكم من أحكام املادة 8 يتعارض مع هذا البند، يلتزم املقرتض، بقدر ما يتماىش مع 

اتفاقية القرض، بجميع رشوط أوفيد املتعلقة بتنفيذ املرشوع وإدارته التي يقبلها املقرتض يف اتفاقية قرض 

موقَّعة أو ستُوقَّع مع إدارة القرض لتوفري التمويل الجزئي للمرشوع؛ وتُعترب اإلشارات إىل إدارة القرض يف 

مثل هذه االتفاقية ألغراض هذا البند على أنها إشارات إىل أوفيد.

املادة 9

 التعليق، اإللغاء 
والتعجيل باالستحقاق

التعليق  -01-9

يجوز ألوفيد تعليق حق املقرتض يف سحب أموال من القرض، بتوجيه إشعار إىل املقرتض، إذا:



  19 شروط أوفيد العامة السارية على اتفاقيات قروض القطاع العام

)أ(  حدث تخلُّف عن سداد أي قسط من أقساط أصل القرض والفائدة ورسوم الخدمة والرسوم   

القرض  اتفاقية  بموجب  أخرى  تكاليف  أو  رسوم  وأي  االلتزام  رسوم  و/أو   االبتدائية 

أو بموجب أي اتفاقية أخرى حصل املقرتض بموجبها على قرض من أوفيد، واستمر هذا 

التخلُّف ملدة تصل إىل مائة وثمانني )180( يوًما؛

بخالف  القرض،  اتفاقية  بموجب  التزام  بأي  الوفاء  يف  املقرتض  جانب  من  تقصري  )ب(  حدث   

تصل  ملدة  التقصري  هذا  واستمر  أعاله،  )أ(  بالفقرة  املشمول  السداد  عن   التخلُّف 

إىل مائة وثمانني )180( يوًما بعد توجيه أوفيد إشعاًرا إىل املقرتض؛ أو

قرسية  ممارسات  أو  احتيالية  ممارسات  أو  فاسدة  ممارسات  حدوث  من  أوفيد  )ج(  تأكَّد    

أو ممارسات تواطؤية أو أي فعل غري قانوني آخر يتعلق برشاء البضائع أو تنفيذ أي عقد، 

أو يف جوانب أخرى من تنفيذ املرشوع ولم يتَّخذ املقرتُض إجراًء مناسبًا ويف الوقت املناسب 

بما يريض أوفيد للتصدِّي لهذه املمارسات أو الفعل؛

أخرى  جهة  تشارك  ملرشوع  قرض  إطار  يف  األموال  سحب  يف  املقرتض  حق  أُلغَي  أو  )د(  ُعلَِّق    

عليه  املتفق  استحقاقها  قبل موعد  الدفع  األموال مستحقة وواجبة  أصبحت  أو  تمويله،   يف 

ما لم يربهن املقرتض بما يريض أوفيد على ما يلي:

)1(  أن هذا التعليق أو اإللغاء أو التعجيل الكامل لم يكن نتيجًة لعدم الوفاء بالتزاماته    

بموجب اتفاقية التمويل املشرتك؛

)2(  أنه يحصل على ما يكفي من األموال للمرشوع من مصادر أخرى برشوط وأحكام    

تتوافق مع التزامات املقرتض بموجب اتفاقية القرض؛

أوفيد  مع  ُمربَمة  أخرى  اتفاقية  أي  بموجب  األموال  سحب  يف  املقرتض  حقوق  أوفيد  )ه(  علََّق   

بسبب عدم وفاء املقرتض بالتزاماته بموجب تلك االتفاقية أو إذا علََّق أوفيد أو ألغى حقوق 

املقرتض يف سحب األموال بموجب اتفاقية قرض يضمنها املقرتض بسبب عدم وفاء املقرتض 

بأي التزام من التزاماته بموجب اتفاقية القرض هذه؛

)و(  اكتَشف أوفيد بعد تاريخ الرسيان أن حدثًا وقع، قبل هذا التاريخ ولكن بعد توقيع اتفاقية   

القرض، وكان يمنح أوفيد الحق يف تعليق أو إلغاء حقوق املقرتض يف سحب األموال بموجب 

اتفاقية القرض إذا كان هذا الحدث وقع بعد تاريخ الرسيان املذكور؛

يف  عليها  أوفيد  يعتمد  لكي  املقرتض  من  مقدَّمة  معلومات  أو  تمثيل  أي  أن  أوفيد  )ز(  اكتَشف   

 تقديم القرض، أو أي تمثيل مقدَّم من قبل املقرتض يف اتفاقية القرض أو باإلضافة إليها، 

غري صحيح من أي جانب جوهري؛

الناشئة  التزاماته  التزاٍم من  أو نقل كليًّا أو جزئيًّا، دون موافقة أوفيد، أي  )ح(  أَسند املقرتض   

لة كليًّا أو جزئيًّا من  عن اتفاقية القرض إىل الغري أو تخلَّص من أي ممتلكات أو أصول مموَّ

متحصالت القرض؛
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)ط(  رأى أوفيد أن هناك تغيريًا جوهريًّا يف الوضع القانوني للوكالة املنفِّذة وهيكلها وعملياتها،   

املرشوع  أهداف  تحقيق  يجعل  أو  املرشوع  تنفيذ  على  املنفِّذة  الوكالة  قدرة  على  يؤثِّر  بما 

غري محتملة؛

َعلَّق أوفيد جميع العمليات يف بلد املرشوع؛ )ي(   

انتهك املقرتض أي اتفاقية أخرى مع أوفيد؛ أو )ك(   

وقع أي حدث آخر محدَّد يف اتفاقية القرض. )ل(   

اإللغاء  -02-9

هه إىل أوفيد، أي مبلغ من  )أ(  اإللغاء من قبل املقرتض. يجوز للمقرتض أن يلغي، بإشعار يوجِّ  

القرض لم يسحبه قبل توجيه هذا اإلشعار.

املقرتض  املقرتض، حق  إىل  هه  أن ينهي، بإشعار يوجِّ أوفيد. يجوز ألوفيد  )ب(  اإللغاء من قبل   

جزئيًّا أو كليًّا يف سحب األموال من القرض إذا:

)1(  ُعلِّق حق املقرتض يف سحب األموال بموجب اتفاقية القرض )أو أي اتفاقية قرض    

أخرى ُمربَمة مع أوفيد( ملدة ثالثني )30( يوًما متواصلة؛

)2(  نشأت حالة استثنائية تجعل من غري املحتمل تنفيذ املرشوع بنجاح أو تعذَّر على    

املقرتض الوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقية القرض؛ أو

ظلَّ مبلٌغ غري مرصوف من القرض بعد إنجاز املرشوع أو بعد تاريخ اإلغالق.  )3(   

إىل  إشعار  بتوجيه  القرض،  إلغاء  ألوفيد  يجوز  االتفاقيات.  توقيع  لعدم  القرض  )ج(  إلغاء   

املقرتض، إذا لم يوقِّع اتفاقية القرض وأيَّ وثيقة مرتبطة به يف غضون اثني عرش )12( شهًرا 

التاريخ الذي يوافق فيه أوفيد على القرض. ويجوز ألوفيد، بناًء على طلب املقرتض،   من 

ولكن وفًقا لتقديره وحده، تمديد مدة التوقيع استثنائيًّا.

)د(  تطبيق اإللغاء. عند إلغاء أي جزء من القرض، يخفَّض عدد تواريخ استحقاق أصل القرض   

بما يتناسب مع مقدار اإللغاء من مبلغ القرض الكامل، ما لم يتفق املقرتض مع أوفيد على 

خالف ذلك.

التعجيل باستحقاق القرض  -03-9

إذا وقع أيٌّ من األحداث املحدَّدة يف هذا البند، يجوز ألوفيد أن يعلن وقتها، ثمَّ يف أي وقت الحق أثناء استمرار 

ا يف ذلك الوقت،  هذا الحدث، بتوجيه إشعار إىل املقرتض، أن أصل القرض، كله أو جزًءا منه، الذي كان مستحقًّ
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ا وواجب الدفع فوًرا، مع الفائدة ورسوم الخدمة والرسوم االبتدائية و/أو رسوم االلتزام  قد أصبح مستحقًّ

وأي رسوم أو تكاليف أخرى محسوبة على القرض، ويف هذه الحالة، يصبح أصُل القرض، باإلضافة إىل الفائدة 

ا وواجب الدفع فوًرا: وجميع التكاليف والرسوم، مستحقًّ

)أ(  عند وقوع أي حدث محدَّد يف الفقرات من )أ( إىل )د( ومن )ز( إىل )ط( من البند 9-01 أو   

الفقرات )ب( )1( و)2( من البند 9-02؛ أو

ا بموجب اتفاقية قرض أخرى ُمربَمة  )ب(  عندما يعلن أوفيد أن أصل القرض الذي كان مستحقًّ  

ا وواجب  بني املقرتض وأوفيد أو بموجب اتفاقية قرض يضمنها املقرتض، أصبح مستحقًّ

الدفع فوًرا، مع الفائدة ورسوم الخدمة والرسوم االبتدائية و/أو رسوم االلتزام وأي رسوم 

أو تكاليف أخرى محسوبة على القرض؛ أو

)ج(  عند وقوع أي حدث آخر منصوص عليه يف اتفاقية القرض ألغراض هذا البند ويستمر للفرتة   

املحدَّدة يف اتفاقية القرض، إن وجدت.

رسيان األحكام بعد التعليق أو اإللغاء أو التعجيل  -04-9

برصف النظر عن أي تعليق أو إلغاء أو تعجيل للقرض بموجب املادة 9 من هذه الرشوط العامة، تظلُّ جميع 

أحكاُم اتفاقية القرض ساريًة ومطبَّقًة بالكامل، ما لم يوافق أوفيد على خالف ذلك.

املبالغ الخاضعة اللتزام خاص  -05-9

ال يرسي إلغاء أو تعليق حقوق املقرتض يف سحب األموال على املبالغ الخاضعة اللتزام خاص ال رجعة فيه، 

بل ينطبقان على املبالغ الخاضعة ألي نوع آخر من االلتزامات الخاصة ما لم ينصَّ صكُّ االلتزام الخاص على 

خالف ذلك.

املادة 10

 أولوية اتفاقية القرض والقانون الناظم؛ 
وقابلية اإلنفاذ وتسوية املنازعات

10-01-  أولوية اتفاقية القرض والقانون الناظم

ذة فيما يتعلق بها، بما يف ذلك هذه الرشوط العامة، وصالحيتها  تخضع اتفاقية القرض وجميع الوثائق املنفَّ

القرض  اتفاقية  الوثائق، ألحكام  هذه  من  وثيقة  أي  إطار  يف  الناشئة  املنازعات  وتفسريها، وجميع  وإنفاذها 

ومبادئ القانون الدولي املعمول بها.
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10-02-  قابلية اإلنفاذ

وقابلًة  بها ساريًة  يتعلق  فيما  املنفَّذة  الوثائق  القرض وجميُع  اتفاقية  يف  األطراف  والتزاماُت  تكون حقوُق 

لإلنفاذ وفًقا لرشوطها، برصف النظر عن أي حكم يف أي قانون محلي يف بلد املرشوع يخالف ذلك. وال يحق 

اتفاقية القرض أو وثائقها  املادة تأكيد أي مطالبة بأن أي حكم يف  ألي طرف يف أي إجراءات بموجب هذه 

التكميلية غري ساري املفعول أو غري قابل لإلنفاذ ألي سبب من األسباب.

10-03-  تسوية املنازعات

تُعرض أي منازعة أو خالف أو مطالبة تنشأ يف إطار اتفاقية القرض أو الوثائق املنفَّذة فيما يتعلق بها أو تنشأ 

فيما يتصل بها، أو بخرقها أو إنهائها أو بطالنها أو تفسريها أو تطبيقها ولم تحلَّ يف غضون تسعني )90( يوًما 

عن طريق التفاوض، بناًء على طلب أي من الطرفني، على هيئة تحكيم التخاذ قرار ملِزم وفًقا ملا يلي:

)أ(  يجوز أن يتخذ املقرتض إجراءات تحكيم ضد أوفيد أو العكس. ويف جميع الحاالت، تُتخذ   

ن اإلشعاُر بيانًا بالخالف،  َعى عليه. ويتضمَّ ِعي إىل املدَّ إجراءات التحكيم بإشعار يقدِّمه املدَّ

ِعي لإلجراءات؛ وطبيعة املطالبة، وسبل االنتصاف املطلوبة، واسم املحكَّم الذي عيَّنه املدَّ

يُعيِّنه  واحٌد  محكٌَّم  التالي:  النحو  على  يُعيَّنون  محكَّمني  ثالثة  من  التحكيم  هيئُة  ن  )ب(  تتكوَّ  

املحكََّمنْي  باتفاق  يُعنيَّ  )»الَحَكم«(  ثالٌث  ومحكٌَّم  عليه  َعى  املدَّ يعيِّنه  ثاٍن  ومحكٌم  ِعي؛  املدَّ

َعى عليه محكًَّما يف غضون ثالثني )30( يوًما من إشعاره بإقامة  االثنني. وإذا لم يُعنيِّ املدَّ

الطرف  طلب  على  بناًء  املحكََّم  هذا  الدولية  العدل  محكمة  رئيُس  يُعنيِّ  تحكيم،  إجراءات 

من  يوًما   )60( الَحَكم يف غضون ستني  على  املحكَّمان  يتَّفق  لم  وإذا  الدعوى.  يقيم  الذي 

تاريخ تعيني املحكَّم الثاني، يُعنيِّ رئيُس محكمة العدل الدولية هذا الَحَكَم بناًء على طلب 

أي من الطرفني. ويف حالة استقالة أي محكَّم ُمعنيَّ وفًقا لهذا البند أو وفاته أو عجزه عن 

ف، يُعنيَّ محكَّم يخلفه بالطريقة نفسها التي ُعنيِّ بها املحكَّم األصلي، ويكون لهذا  الترصُّ

الخلف كل صالحيات وواجبات املحكَّم األصلي؛

أي  إقليم  أو  املقرتض  إقليم  أو  املرشوع  بلد  تكون  )ال  دولة  يف  التحكيم  يجري  أن  )ج(  يجب   

بقرارات  االعرتاف  بشأن  املتحدة  األمم  اتفاقية  يف  طرًفا  تكون  أوفيد(  يف  عضو  دولة 

األمريكية،  املتحدة  الواليات  نيويورك،  يف  املعتَمدة  وإنفاذها،  األجنبية   التحكيم 

التحكيم.  هيئة  انعقاد  ومكاَن  تاريَخ  الَحَكُم  د  ويحدِّ  .1958 حزيران/يونيو   10 يف 

يف  اإلنكليزيُة  اللغُة  وتُستخَدم  الالحقة.  اإلجراءات  ومكاَن  تاريَخ  التحكيُم  هيئُة  د  وتحدِّ

التحكيم؛ إجراءات  جميع 

)د(  تحدِّد هيئُة التحكيم جميَع املسائل اإلجرائية واملسائَل املتعلقة باختصاصها )رهنًا بأحكام   

هذا البند وما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك(؛
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األصوات.  أغلبية  أساس  على  القرارات  جميع  وتتخذ  للطرفني  عادلًة  جلساٍت  الهيئُة  )ه(  تقيم   

وتكون قراراُت الهيئة، التي يجب أن تكون كتابية ويجوز إصدارها حتى يف غياب طرف من 

د كال الطرفني بنسخة موقَّعة من  الطرفني، نهائيًة وملزمًة لكال الطرفني يف اإلجراءات. ويزوَّ

القرار ويتخذ الطرفان جميَع اإلجراءات الالزمة لالمتثال للقرار؛

فيما  أو  املادة  إجراءات بموجب هذه  بأي  يتعلق  فيما  أي عملية  تُنجز  أو  إشعار  أي  )و(  يُرسل   

يتعلق بإجراءات إنفاذ قرار صدر بموجب هذه املادة وفًقا ألحكام البند 11-02؛

د الطرفان أجور أعضاء الهيئة وأي أشخاص يلزم االستعانة بهم أو استبقاؤهم إلقامة  )ز(  يحدِّ  

د الهيئُة األجَر بناًء على   اإلجراءات. ويف حالة عدم اتفاقهما قبل انعقاد جلسات الهيئة، تحدِّ

طرفي  أحد  كان  إذا  فيما  التحكيم  هيئُة  وتبتُّ  السائدة.  الظروف  ظلِّ  يف  معقول  هو  ما 

ل تكاليف التحكيم، بما يف ذلك األجور، فضاًل عن إجراءات دفع  اإلجراءات أو كالهما يتحمَّ

ل نفقاته الخاصة؛ هذه التكاليف. بيد أن كل طرف يتحمَّ

)ح(  إذا لم يتم االمتثال لقرار التحكيم يف غضون ثالثني )30( يوًما من تسليم النسخة املوقَّعة،   

يجوز للطرف الذي يلتمس اإلنفاذ: )1( استصدار حكم على القرار أو إقامة دعوى إلنفاذه 

يف أي محكمة مختصة ضد الطرف غري املمتثل؛ )2( أو إنفاذ القرار بتنفيذه؛ )3( أو اللجوء 

إىل أي سبيل انتصاف مناسب آخر ضد الطرف غري املمتثل إلنفاذ قرار التحكيم وأحكام 

اتفاقية القرض.

املادة 11

أحكام نثرية

11-01- عدم ممارسة الحقوق

ر من أوفيد يف ممارسة أي حق أو أي إغفال منه ملمارسة أي حق بموجب اتفاقية القرض عند  ال يؤدِّي أي تأخُّ

حصول أي تخلُّف إىل إضعاف هذا الحق أو ال يُفرسَّ ذلك على أنه تنازل عن هذا الحق؛ وال يؤثِّر إجراُء أوفيد فيما 

يتعلق بأي تخلُّف على أي من حقوق أوفيد أو يضعفها فيما يتعلق بأي تخلُّف آخر أو الحق.

11-02- اإلشعارات والطلبات

ذ  تُنفَّ أو أي وثيقة  القرض  اتفاقية  أو توجيهه بموجب  أو مسموح بتقديمه  أو طلب مطلوب  يَُعدُّ أي إشعار 

فيما يتعلق بها كتابيًّا. ويُعترب هذا اإلشعار أو الطلب قد تمَّ إبالغه أو تقديمه على النحو الواجب عندما يُسلَّم 
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د يف اتفاقية  باليد أو الربيد أو الفاكس إىل الطرف املطلوب إبالغه به أو تقديمه إليه، يف عنوان الطرف املحدَّ

م اإلشعار أو الطلب. ده كتابيًّا للطرف مقدِّ القرض أو يف أي عنوان آخر يكون الطرف قد حدَّ

11-03- سلطة اتخاذ اإلجراءات

ض أي إجراء مطلوب  ض كتابيًّا بواسطة هذا املمثِّل املفوَّ ض للمقرتض أو أي شخص آخر مفوَّ يتخذ املمثِّل املفوَّ

ذ أي وثائق مطلوبة أو مسموح بتنفيذها بموجب اتفاقية القرض نيابًة عن املقرتض.  أو مسموح باتخاذه، وينفِّ

وتحقيًقا لهذه الغاية، يقدِّم املقرتُض أدلًة ُمرضيًة إىل أوفيد تؤكِّد سلطة الشخص أو األشخاص الذين سيتخذون 

أي إجراء أو يوقِّعون على أي وثيقة عماًل باتفاقية القرض نيابًة عنه، بما يف ذلك عيِّنة التوقيع املصدَّقة لهذا 

الشخص أو هؤالء األشخاص.

11-04- التعديل

يجوز لكال الطرفني اقرتاح أي تعديل التفاقية القرض، ويُتفق على هذا التعديل نيابًة عن املقرتض بموجب صكٍّ 

ض للمقرتض أو بأي طريقة أخرى قد يحدِّدها أوفيد. ذه املمثِّل املفوَّ مكتوب ينفِّ

11-05- اللغة اإلنكليزية

أخرى  لغة  بأي  تَُعدُّ  الوثائُق التي  اإلنكليزية. وتُصحب  باللغة  القرض  اتفاقية  تُسلَّم بموجب  أي وثيقة  تَُعدُّ 

قة على أنها ترجمة معتَمدة وتكون هذه الرتجمُة املعتمدةُ نهائيًة. برتجمة باللغة اإلنكليزية مصدَّ

11-06-  اإلنهاء

التزامات  من  الطرفني  على  يقع  ما  وكل  القرض  اتفاقيُة  تنتهي  النفاذ.  إعالن  لعدم  )أ(  اإلنهاء   

بموجبها إذا لم تصبح اتفاقيُة القرض نافذًة خالل الفرتة املحدَّدة يف اتفاقية القرض، ما لم 

يمدِّد أوفيد، بعد النظر يف أسباب التأخري، الفرتَة التي تدخل خاللها اتفاقيُة القرض حيِّز النفاذ.

)ب(  اإلنهاء للتخلُّف عن أول سحب. تنتهي اتفاقيُة القرض وكلُّ ما يقع على الطرفني من التزامات   

النفاذ،  تاريخ  من  شهًرا   )12( عرش  اثني  غضون  يف  األول  املبلُغ  يرُصف  لم  إذا   بموجبها 

ما لم يوافق أوفيد على خالف ذلك.

د أصُل القرض املسحوب بالكامل، والفوائد  )ج(  اإلنهاء بعد سداد القرض بالكامل. عندما يُسدَّ  

املرتاكمة، ورسوم الخدمة، والرسوم االبتدائية و/أو رسوم االلتزام وأي رسوم أو تكاليف 

على  يقع  ما  وكل  القرض  اتفاقية  تنتهي  أوفيد يف حسابه،  ويستلمها  الدفع  واجبة  أخرى 

ية( بموجبها على الفور. الطرفني من التزامات )باستثناء التزامات الرسِّ
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