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 توصية بالموافقة

لة للمجلس التنفيذي بموجب البند  من اتفاقية إنشاء الصندوق بشأن تحديد  7)أ( من المادة  2وفقًا للسلطة المخوَّ
الشروط العامة  مراجعةالشروط المنطبقة على التمويل المقدَّم من الصندوق، فإن المجلس مدعو إلى إقرار واعتماد 

لتطبيقيا على جميع اتفاقيات مشروعات وبرامج التنمية الزراعية  الجدولبصيغتيا الواردة ف: لتمويل التنمية الزراعية 
( 2014المعروضة على المجلس التنفيذي للموافقة علييا خالل دورتو الثانية عشرة بعد المائة )سبتمبر/أيلول 

 والدورات الالحقة.

 

 الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية مراجعة

 الخمفية -أوال 
إجراء  إدارة الصندوق قررت من قبل   المجلس التنفيذي علما بأن  EB 2013/108/R.19الوثيقة رقمأحاطت  -1

)"الشروط العامة"(  4119الحالية الصادرة عام  "لتنمية الزراعيةتمويل االشروط العامة ل"فحص دقيق لوثيقة 
  من أجل تحديث تلك الوثيقة القانونية والتعبير عن الخبرات المتتسبة خالل السنوات األربع الماضية. 

لشروط لالعمليات المالية، مراجعة شاملة أجرى متتب المستشار العام، بالتعاون مع دائرة إدارة البرامج ودائرة  -2
 . وتان القصد من ذلك ىو ما يل::العامة

 الخاصة بإصدار تعبير على نحو أدق عن ممارسات الصندوق وسياساتو، ال سيما إجراءاتو الحالية ال
 ؛المطالبات

   قوم بيا تل القروض، ت: ال يصبح حذف اإلشارات إلى حقوق السحب الخاصة على أنيا الوحدة الت: ت
 من الضروري تنقيح الشروط العامة إذا قرر الصندوق عرض تمويل بعمالت أخرى؛ 

 النزاعات؛ لفنية، بما ف: ذلك إجراء مبسط لتسويةإدخال عدد من التغييرات القانونية ا 

 مواءمة الشروط العامة مع الوثائق القانونية للصندوق؛ 

 جراءات المؤسسات المالية الدولية األخرى جراءاتو مع وثائق وا   .مواءمة وثائق الصندوق القانونية وا 

ة، متى اعتمدىا المجلس التنفيذي، على تل اتفاقيات التمويل سوف تسري ىذه الشروط العامة المنقح -3
خالل دورتو الثانية عشرة بعد المائة  فق المجلس التنفيذي علييااالمتعلقة بالمشروعات والبرامج الت: يو 

سارية على  4119 الصادرة عام ستظل الشروط العامة الحاليةو  ( والدورات الالحقة.2014)سبتمبر/أيلول 
 االتفاقيات الجارية وفقًا لما تنص عليو من أحتام.

 دخمت عمى الشروط العامةالتغييرات التي أ   –ثانيا 
 ت عرض ف: الجدول التال: التغييرات الت: أ دخلت على الشروط العامة، إلى جانب الشروح الخاصة بيا.  -4
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 الشرح النص المقترح النص الحال:  البند

 1-1البند 
 تطبيق الشروط العامة

)أ( تطبق ىذه الشروط العامة على تافة اتفاقيات التمويل )حسب تعريف 
(. وال تسري ىذه الشروط العامة على 1-2ذلك المصطلح ف: القسم 

 االتفاقيات األخرى ما لم تنص االتفاقية صراحة على ذلك.
 

)ب( إذا لم يطبق حتم معيَّن من األحتام المنصوص علييا ف: ىذه 
 الشروط العامة على اتفاقية، يجب أن تنص االتفاقية على ذلك صراحة.

وال تسري ىذه  .تطبق ىذه الشروط العامة على تافة اتفاقيات التمويل
الشروط العامة على االتفاقيات األخرى ما لم تنص االتفاقية صراحة 

 على ذلك.
 

 .عيدت صياغتيا لإليضاحأ
 
 
 
 

وقد برىنت التجارب على أن الفقرة )ب( حذفت. 
لضوء بال داع على ىذه الفقرة أفرطت ف: تسليط ا

ف: وثيقة الشروط اإلعفاء من أحتام  إمتانية
دى ف: غالب األحيان إلى العامة، وىو ما أ

 حاالت سوء فيم لدى المقترضين/المتلقين. 
 1-2البند 

 تعاريف عامة
"عملة التقويم" تعن:، فيما يتعلق بالقرض أو المنحة، العملة )الت: يجوز  

قوم بيا ذلك القرض حب الخاصة( الت: ي  سأيضا أن تتون وحدة حقوق ال
 اتفاقية التمويل.: فأو تلك المنحة، على النحو المعين 

 ف الجديد من أجل النص علىحدث التعرياست  
إمتانية تقويم القروض والمنح بعمالت معينة 

 حب الخاصة. سإضافة إلى وحدات حقوق ال
"الحساب المعين" يعن: حسابا تم تعيينو لسحوبات السلف الت: يجرييا  

 . (د) 4 -4 المقترض/المتلق: وفقا للبند
 لبندإيضاح ا الجديد من أجلاست حدث التعريف 

 .  (د) 4 -4
 يعن: عملة االتحاد النقدي األوروب: “اليورو”
 

الت:  األوروب: االتحاد القانونية للدول األعضاء ف: عملةاليعن:  “اليورو"
تعتمد العملة الوحيدة وفقا لالتفاقية المنشئة للجماعة األوروبية وتعديالتيا 

 بموجب معاىدة االتحاد األوروب:. 

التعريف الجديد تعريف أدق، تما أنو التعريف 
المستخدم ف: وثيقة الشروط العامة لالئتمانات 

 مؤسسةالوالمنح السارية حاليا الصادرة عن 
 .  الدولية للتنمية

"الضرائب" تعن: جميع المتوس، والجبايات، والرسوم، والتعريفات، 
والعوائد من أي نوع ت فرض، أو تجتبى، أو ت جمع، أو ت ستقطع، أو 
تحتجز من جانب، أو ف:، إقليم الدولة العضو المعنية بالمشروع ف: أي 

 وقت.

"الضرائب" تعن: جميع المتوس، والجبايات، والرسوم، والتعريفات، 
ائد من أي نوع ت فرض، أو تجتبى، أو ت جمع، أو ت ستقطع، أو تحتجز والعو 
أو أي قسم فرع: سياس: تابع  جانب الدولة العضو المعنية بالمشروعمن 
 ف: أي وقت. ليا

أضيفت اإلشارة إلى "قسم فرع: سياس:" من أجل 
 تحاش: الشك.
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 1-4البند 
ض و القر  اتحساب

 المنح.و 

التمويل، يفتح الصندوق حسابًا للقرض و/أو حسابًا بعد بدء نفاذ اتفاقية 
للمنحة باسم المقترض/المتلق:، ويودع أصل القرض وقيمة المنحة على 

 التوال: ف: حساب تل منيما.

للقرض و/أو حسابًا  بعد بدء نفاذ اتفاقية التمويل، يفتح الصندوق حساباً 
ع أصل القرض باسم المقترض/المتلق:، ويود مقوما بعملة التقييمللمنحة 

 قيمة المنحة على التوال: ف: حساب تل منيما./أو و

ن قح ىذا البند من أجل إيضاح اإلجراء المتعلق 
 بفتح حسابات القروض والمنح.

  9-4البند 
 سداد المسحوبات

 

إذا قرر الصندوق أن أي مبلغ مسحوب من حساب القرض و/أو حساب 
أنو لن يتون مطلوبًا بعد ذلك المنحة لم يستخدم ف: األغراض المبيَّنة أو 

لتمويل النفقات المستوفية للشروط، وجب على المقترض/المتلق: أن يرد 
ىذا المبلغ على وجو السرعة إلى الصندوق لدى تلقيو تعليمات 

 الصندوق.
 

ويتم رد ىذا المبلغ بالعملة الت: استخدميا الصندوق ف: صرف ىذا 
لك. ويضيف الصندوق إلى السحب، إاّل إذا وافق الصندوق على غير ذ

حساب القرض و/أو حساب المنحة متافئ وحدات السحب الخاصة 
 للمبلغ المردود على ىذا النحو.

اب إذا قرر الصندوق أن أي مبلغ مسحوب من حساب القرض و/أو حس
أو أنو لن  نفقة بخالف نفقة مستوفية للشروط المنحة استخدم ف: تمويل

نفقات المستوفية للشروط، وجب على يتون مطلوبًا بعد ذلك لتمويل ال
المقترض/المتلق: أن يرد ىذا المبلغ على وجو السرعة إلى الصندوق لدى 

 تلقيو تعليمات الصندوق.
 

ويتم رد ىذا المبلغ بالعملة الت: استخدميا الصندوق ف: صرف ىذا 
السحب، إاّل إذا وافق الصندوق على غير ذلك. ويضيف الصندوق إلى 

 حساب المنحة المبلغ المردود على ىذا النحو. حساب القرض و/أو

لم يستخدم ع دل ىذا البند من أجل إيضاح تعبير "
 ".ف: األغراض المبيَّنة

 
 
 
 

إمتانية تقويم  ع دل ىذا البند من أجل النص على
 القروض والمنح بعمالت معينة. 

  1-5البند 
 شروط اإلقراض

 

للغاية، شروط متشددة، أو يقدِّم الصندوق القروض بشروط تيسيرية 
 بشروط متوسطة، أو بشروط عادية، حسب ما تحدده اتفاقية التمويل.

 
)أ( الشروط التيسيرية للغاية: تعفى القروض المقدَّمة بشروط تيسيرية 
للغاية من الفوائد ولتن تتحمَّل رسم خدمة بواقع ثالثة أرباع الواحد ف: 

مرتين سنويًا بعملة مدفوعات  دتسدف: المائة( ف: السنة، و  0.75المائة )
( سنة، بما ف: ذلك فترة 40خدمة القرض، ويبلغ أجل سدادىا أربعين )

( سنوات من تاريخ موافقة المجلس التنفيذي 10سماح مدتيا عشر )
 للصندوق على القرض.

 
)ب( الشروط المتشددة: تعفى القروض المقدمة بشروط متشددة من 

ف: المائة  الواحد أرباع ةبواقع ثالثالفوائد: وتليا تتحمل رسم خدمة 

والمقررة  اتفاقية التمويلف:  المحددة شروطاليقدِّم الصندوق القروض ب)أ( 
 .وفقا لسياسات اإلقراض واجبة التطبيق الموضوعة من جانب الصندوق

 
 
 

 ح ذفت
 
 
 
 
 

 ح ذفت

ما تطلب الدول األعضاء المقترضة بيان تثيرا 
تفاصيل شروط اإلقراض ف: اتفاقية التمويل، بدال 
من إدماجيا عن طريق اإلحالة إلى الشروط 
العامة. وسوف يسمح ىذا التغيير أيضا بإضافة 
شروط إقراض جديدة من دون الحاجة إلى تعديل 

 الشروط العامة. 
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مدفوعات خدمة  ةف: المائة( ف: السنة يسدد مرتين سنويا بعمل 0.75)
( سنة، بما ف: ذلك فترة سماح 20القرض. ويبلغ أجل سدادىا عشرين )

( سنوات من تاريخ موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على 10مدتيا )
 القرض. 

 
قروض المقدَّمة بشروط متوسطة )ج( الشروط المتوسطة: تخضع ال

لفوائد على مبلغ أصل القرض المستحق بسعر يعادل نصف سعر الفائدة 
اإلشارية ويحدده الصندوق، وتسدَّد مرتين سنويًا بعملة مدفوعات خدمة 

( سنة، بما ف: ذلك فترة سماح 20القرض، ويبلغ أجل سدادىا عشرين )
يقرر فيو الصندوق أّن  ( سنوات بدءًا من التاريخ الذي5مدتيا خمس )

جميع الشروط األخرى المحدَّدة ف: اتفاقية التمويل تشروط عامة إضافية 
 )ب(؛2-4مسبَّقة للسحب قد تم الوفاء بيا وفقًا للبند 

 
)د( الشروط العادية: تخضع القروض المقدَّمة بشروط عادية لفوائد على 

شاري الذي أصل مبلغ القرض المستحق ويعادل سعرىا سعر الفائدة اإل
يحدده الصندوق، وتسدد مرتين سنويًا بعملة مدفوعات خدمة القرض، 

( سنة، 18( وثمان: عشرة )15ويتراوح أجل سدادىا بين خمس عشرة )
( سنوات بدءًا من التاريخ الذي 3بما ف: ذلك فترة سماح مدتيا ثالث )

يقرر فيو الصندوق أّن جميع الشروط األخرى المحدَّدة ف: اتفاقية 
تمويل تشروط عامة إضافية مسبَّقة للسحب قد تم الوفاء بيا وفقًا للبند ال
 )ب(؛4-2
 

)ىـ( تستحق أي فوائد ورسوم خدمة على أصل القرض وتحسب على 
يومًا وتنقسم إلى اثن: عشر شيرًا تل منيا  360أساس سنة تتألف من 

يومًا. ويقدم الصندوق للمقترض تشفًا بالفوائد ورسوم الخدمة  30

 
 
 
 
 
 
 

 ح ذفت
 
 
 
 
 
 
 

 ح ذفت
 
 
 
 
 
 

)ب( تستحق أي فوائد ورسوم خدمة على أصل القرض وتحسب على 
ن: عشر شيرًا تل منيا يومًا وتنقسم إلى اث 360تتألف من أساس سنة 

ويقدم الصندوق للمقترض تشفا بالفوائد و/أو رسوم الخدمة  يومًا. 30

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اإلجراءات التعبير عن  البند من أجلن قح ىذا 
إصدار شأن ب الصندوق لية الت: يستخدمياحاال

 .المطالبات
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 ( أسابيع على األقل من تاريخ دفعيا.4ستحقة قبل أربعة )الم
 
 
 

)و( ينشر الصندوق سعر الفائدة اإلشاري الذي يطبقو على تل فترة من 
 فترات حساب الفائدة.

 
)ز( خالل فترة السماح، تستحق أي فوائد ورسوم خدمة على أصل 
القرض وتدفع تل ستة أشير، ولتن ال ينبغ: تسديد أية دفعات من 

 ل القرضأص

المحددة ف: اتفاقية  ة ف: تواريخ استحقاق دفع المطالباتالمستحقة المتولد
( يوما من 30التمويل، ويؤدي المقترض المدفوعات ف: غضون ثالثين )

 خ. ذلك التاري
 

)ج( ينشر الصندوق سعر الفائدة اإلشاري الذي يطبقو على تل فترة من 
 فترات حساب الفائدة.

 
رسوم خدمة على أصل /أو )د( خالل فترة السماح، تستحق أي فوائد و

، ولتن ف: تواريخ استحقاق دفع المطالبات القرض وتدفع تل ستة أشير
 .ال ينبغ: تسديد أية دفعات من أصل القرض

 2-5البند 
التسديدات والتسديدات 
المدفوعة سمفًا من 

 أصل القرض.

)أ( يسدد المقترض األصل اإلجمال: للقرض الذي سحبو من حساب 
االستحقاق القرض على أقساط تل ستة أشير، تحسب على مدى فترة 

ناقصًا فترة السماح. ويبلغ الصندوق  المقترَض بتواريخ ومبالغ التسديدات 
 ف: أقرب وقت ممتن عقب بدء فترة استحقاق القرض.

 
 
 
 
 
 
 

)ب( يتون من حق المقترض أن يسدد سلفًا تل أصل القرض أو أي 
جزء منو، شريطة أن يدفع المقترض تل الفوائد المستحقة وغير المسددة 

سلفا الت: تتون واجبة السداد  سداده مقررعن المبلغ ال وم األخرىوالرس
 ف: تاريخ السداد سلفًا. وتخصم جميع المبالغ المسددة سلفًا بدايًة من

)أ( يسدد المقترض األصل اإلجمال: للقرض الذي سحبو من حساب 
محسوبا على أساس مجموع مبلغ  القرض على أقساط تل ستة أشير،

قاق ناقصًا فترة السماح. ويبلغ على مدى فترة االستحأصل القرض 
تن عقب الصندوق  المقترَض بتواريخ ومبالغ التسديدات ف: أقرب وقت مم

فإذا لم يتن المبلغ التل: ألصل القرض قد  بدء فترة استحقاق القرض.
المبلغ غير  إلغاءص رف بالتامل أعيد حساب جدول التسديدات، عند 

المنصرف من أصل القرض، على أساس المبلغ المنصرف فعال ناقصا 
  الت: تلقاىا الصندوق بالفعل. تسديدات أصل القرض

 
 
 

)ب( يتون من حق المقترض أن يسدد سلفًا تل أصل القرض أو أي 
جزء منو، شريطة أن يدفع المقترض تل الفوائد المستحقة وغير المسددة 

ف:  سلفا حسب الوضع عن المبلغ المقرر سداده ىالرسوم األخر /أو و
تاريخ السداد سلفًا. وتخصم جميع المبالغ المسددة سلفًا من األقساط 

اإلجراءات الت:  إيضاح ن قح ىذا البند من أجل
مبلغ أصل القرض، وذلك  إلغاءتطبق ف: حال 

 تمشيا مع الممارسة الجارية.

 
 
 
 
 
 
 
 

 للممارسة الجارية. وفقان قح ىذا البند 
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 ثم من األقساط المتبقية من القرض. الفائدة ورسوم الخدمة المستحقة 
 

)ج( يطبَّق أي إلغاء جزئ: للقرض بالتناسب على أي أقساط متبقية من 
أصل القرض. ويخطر الصندوق المقترض بيذا التطبيق، محدِّدًا مواعيد 

 ومبالغ األقساط المتبقية بعد مراعاة أثر ىذا التطبيق.

 المتبقية من القرض بالطريقة الت: يتفق علييا المقترض والصندوق.
 

 ح ذفت

تواريخ  - 4-5البند 
إضافة مدفوعات خدمة 

 القرض.
 

ت عتبر مدفوعات خدمة القرض نافذة ف: اليوم الذي تضيف فيو المؤسسة 
الم حدد ليذا المالية المختصة ىذه المدفوعات إلى حساب الصندوق 

 الغرض.

ف فيو ىذه امة القرض نافذة ف: اليوم الذي تضتعتبر مدفوعات خد
 إلى حساب الصندوق الم حدد ليذا الغرض. على النحو السليم المدفوعات

، )ب(1 -5 فإذا أضيفت ىذه المبالغ خالل الفترة المشار إلييا ف: البند
السداد الوارد ف: ستحقاق فإن تاريخ إضافة المدفوعات يتون ىو تاريخ ا

ذا أضيفت ىذه المبالغ المطالبات  -5البند  بعد الفترة المشار إلييا ف:. وا 
فإن تاريخ إضافة المدفوعات يتون ىو التاريخ الذي يتم فيو )ب(، 1

 إضافة ىذا المبلغ إلى الحساب بالفعل.   

اإلجراء التعبير عن  ع دل ىذا البند من أجل
ف: إضافة  الصندوق الحال: الذي يستخدمو

 مدفوعات السداد.  

  1-6البند 
 عمالت السحب

 

)ب( يخصم من حساب القرض و/أو حساب المنحة متافئ حقوق 
ذا  السحب الخاصة للمبلغ المسحوب الم حدد ف: تاريخ إضافة السحب. وا 
تان الصندوق قد اشترى عملة السحب بعملة أخرى، ي خصم من حساب 

حقوق السحب الخاصة للمبلغ القرض و/أو حساب المنحة متافئ 
 المسحوب مقومًا بيذه العملة األخرى.

 لمبلغ المسحوبالمنحة ا)ب( يخصم من حساب القرض و/أو حساب 
بعملة التقويم أو، إذا تان المبلغ المسحوب على ىذا النحو قد صرف 

ذلك ي خصم من حساب القرض و/أو حساب المنحة متافئ بعملة أخرى، 
 ف: تاريخ إضافة السحب. التقويم عملةبالمبلغ 

ع دل ىذا البند من أجل إدماج مصطلح "عملة 
 التقويم" المستحدث تعريفو. 

  2-6البند 
عممة مدفوعات خدمة 

 القرض.
 

تسدَّد جميع مدفوعات خدمة القرض بعملة مدفوعات خدمة القرض 
المحدَّدة ف: اتفاقية التمويل. وتتون قيمة أي مبلغ د فع سدادًا لخدمة 

ى: المتافئ بعملة مدفوعات خدمة القرض، ف: تاريخ  القرض
االستحقاق، لمبلغ حقوق السحب الخاصة ليذا السداد من مدفوعات 

، 5لخدمة القرض، وذلك حسبا يقرر الصندوق ىذا المتافئ وفقًا للمادة 
 )ب( من اتفاقية إنشاء الصندوق. 2البند 

القرض  تسدَّد جميع مدفوعات خدمة القرض بعملة مدفوعات خدمة
قيمة أي مبلغ د فع سدادًا لخدمة  حولوت المحدَّدة ف: اتفاقية التمويل.

ف:  إلى عملة التقويم، إذا لزم األمر، بالسعر واجب التطبيق القرض
  من اتفاقية إنشاء الصندوق. 3 -6 بندوفقًا للتاريخ إضافة المدفوعات 

 

إمتانية تقويم  ع دل ىذا البند من أجل النص على
 القروض بعمالت معينة.

  3-6البند 
 تقدير قيمة العمالت.

 تلما لزم ألغراض تحديد قيمة العملة قياسا على أخرى، يحدد الصندوق
 )ب( من اتفاقية إنشاء الصندوق.2، البند 5ىذه القيمة وفقا للمادة 

يتون سعر التحويل من عملة إلى أخرى، أو من عملة إلى وحدات 
حقوق السحب الخاصة، ىو السعر المنشور تما ىو محدد من جانب 

توفير إرشاد أتثر تحديدا  ن قح ىذا البند من أجل
وذلك تمشيا مع  بشأن أسعار صرف العمالت،
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صندوق النقد الدول: والمتوفر للصندوق الدول: للتنمية الزراعية ف: تاريخ 
إضافة المدفوعات أو السحوبات، حسب الحالة، أو أي سعر آخر يجوز 

 المتلق: بو من جانب الصندوق. /إخطار المقترض

 الممارسة الجارية.

 

  2-7البند 
 توفير حصيمة التمويل

 

)ب( يجوز أن تنص اتفاقية التمويل على أن يفتح المقترض/المتلق: 
الحسابات لعمليات المشروع ف: مصرف ويحتفظ بواحد أو أتثر من 

مقبول للصندوق، ويحدِّد الطرف ف: المشروع المسؤول عن إدارة ذلك 
الحساب أو تلك الحسابات. وتدار تلك الحسابات، ما لم يرد ما ينص 
على خالف ذلك ف: اتفاقية التمويل، وفقًا للقواعد واللوائح السارية لدى 

 الحساب. الطرف ف: المشروع المسؤول عن تشغيل

  ل على أن يفتح المقترض/المتلق:( يجوز أن تنص اتفاقية التمويب)
واحد أو أتثر من الحسابات ( 1) ويحتفظ بأي مما يل: أو بيما معا

واحد أو أتثر من  (2لعمليات المشروع ف: مصرف مقبول للصندوق، )
المقترض/  ويحدِّد .)د( 4 - 4 المعينة لتلق: السلف وفقا للبند الحسابات
الطرف ف: المشروع المسؤول عن إدارة ذلك الحساب أو تلك  المتلق:

وتدار تلك الحسابات، ما لم يرد ما ينص على خالف ذلك الحسابات. 
، وفقًا للقواعد واللوائح السارية لدى الطرف ف: ف: اتفاقية التمويل

 المشروع المسؤول عن تشغيل الحساب.

صطلح "الحساب ع دل ىذا البند من أجل إدماج م
 المعين" المستحدث تعريفو.

   3-7البند 
 توفير موارد إضافية

 

)أ( باإلضافة إلى حصيلة التمويل، يجوز أن تنص اتفاقية التمويل على 
أن يوفر المقترض/المتلق: لألطراف ف: المشروع ما يلزم من أموال 

 .1-7ومرافق وخدمات وموارد أخرى لتنفيذ المشروع وفقًا للبند 
 

)ب( باإلضافة إلى حصيلة التمويل، يجوز أن تنص اتفاقية التمويل 
على أن يوفر المقترض/المتلق: خالل فترة تنفيذ المشروع أموااًل نظيرة 
لألطراف ف: المشروع من موارده الخاصة وفقًا إلجراءاتو الوطنية 

 المعتادة المعمول بيا ف: المساعدة اإلنمائية.

، يوفر المقترض/المتلق: لألطراف ف: باإلضافة إلى حصيلة التمويل
المشروع ما يلزم من أموال ومرافق وخدمات وموارد أخرى لتنفيذ المشروع 

 .1-7وفقًا للبند 
 

 ح ذفت
 
 

 
 
 
 

ذف من أجل مثارا للخلط وقد ح  تان ىذا النص 
التأتيد على أن المقترض/المتلق: عليو التزام 

يذ بتوفير تل ما يلزم من الموارد المطلوبة لتنف
 المشروع من دون أي قيد. 

  2-8المادة 
 مراقبة تنفيذ المشروع

 

 يجب على الوتالة الرئيسية للمشروع:
 

دارتو بعد ذلك بما يتماشى مع  )أ( وضع نظام مالئم إلدارة المعلومات وا 
ف: الصندوق الستخدامو باستمرار ف:  “دليل رصد وتقييم المشاريع”

 رصد المشروع؛

 الرئيسية للمشروع:يجب على الوتالة 
 

دارتو بعد ذلك بما يتماشى مع )أ(  وضع نظام مالئم إلدارة المعلومات وا 
طار قياس النتائج المبادئ التوجييية التشغيلية  ؛الصندوق ف: وا 

ىذا البند من أجل استحداث إحالة إلى إطار  ن قح
 قياس النتائج الجديد.
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  2-11البند 
 استعادة الضرائب

ف: أي وقت أن أي مبلغ من حصيلة التمويل قد إذا قرر الصندوق 
استخدم ف: دفع الضرائب الت: يقرر أنيا مفرطة، أو تمييزية، أو غير 
معقولة على أي نحو آخر، يجوز لو أن يطالب المقترض/المتلق:، 
بإشعار تتاب:، برد ىذه المبالغ فورًا إلى الصندوق. ولدى استالم ىذه 

 و/أو حساب المنحة. القرض الصندوق ف: حساب والمبالغ، يودع

سوف تعامل استعادة الضرائب إلى جانب غيرىا  ح ذفت
استرداد  – 9-4من أشتال االستعادة وفق البند 

 المسحوبات.

  4-14البند 
 تسوية المنازعات

)أ( تسعى األطراف ف: اتفاقية إلى تسوية أي خالف ينشأ بينيا فيما 
 يخص تلك االتفاقية بالطرق الودية.

 
إذا لم يتسن تسوية الخالف بالطرق الودية، يطرح الخالف للتحتيم )ب( 

لتسويتو. وتتون أطراف ىذا التحتيم ى: األطراف ف: االتفاقية موضع 
الخالف، باستثناء أنو يجوز للضامن أن يتدخل ف: أي خالف قد يؤثر 

 على حقوقو أو التزاماتو بموجب اتفاقية الضمان، أو أن يستعفى منو.
 
 

ف ىيئة التحتيم من محتم واحد يعيَّن باتفاق األطراف، فإذا لم )ج( تتأل
( أشير بعد بدء اإلجراءات بموجب 3تتفق عليو ف: غضون ثالثة )

الفقرة )د( أدناه، يعينو رئيس محتمة العدل الدولية، فإن لم يتسن لو 
تعينيو، يعينو األمين العام لألمم المتحدة. وف: حالة استقالة المحتِّم أو 

و أو عجزه عن التصرف يتون للمحتِّم الذي يخلفو تل سلطات وفات
 المحتِّم األصل: وواجباتو.

 
)د( يجوز البدء ف: إجراءات التحتيم بموجب ىذا البند لدى إرسال 
الطرف الذي يبدأ ىذه اإلجراءات إخطارًا إلى الطرف اآلخر أو األطراف 

الخالف أو  األخرى. ويجب أن يتضمن ىذا اإلخطار بيانا يحدد طبيعة
 المطالبة المطروحة للتحتيم.

، أو ىذه االتفاقيةناشئة عن  تسوى أية منازعات أو خالفات أو مطالبات
، أو متصلة اأو إبطالي اأو تصفيتي اانتياتيأو  اأو تفسيرى اوجودىعن 

الصادرة عن محتمة  بذلك، باللجوء إلى التحتيم وفقًا لقواعد التحتيم
  . (2012) التحتيم الدائمة

 
 )أ( أما عدد المحتمين فيو محتم واحد.

 
 إيطاليا؛)ب( وأما متان التحتيم فيو روما، 

 
 )ج( ولغة االتفاقية ى: اللغة الت: ستستخدم ف: إجراءات التحتيم.

 

المبسط بشأن تسوية المنازعات إلى  يحيل النص
مجموعة القواعد الصادرة عن محتمة التحتيم 

 ف: شأن المنازعات الت: يتون طرف واحد الدائمة
فييا على األقل دولة أو تيانا خاضعا لسيطرة 

لية حتومية )القواعد(. ويستند و دولة، أو منظمة د
ىذا النص إلى شرط التحتيم النموذج: الخاص 
بالمعاىدات وغيرىا من االتفاقيات المبينة ف: 

 ملحق القواعد. 
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 )ىـ( ت نفذ إجراءات التحتيم ف: التاريخ والمتان اللذين ي حددىما المحتم.

 
)و( يفصل المحتم، مع مراعاة أحتام ىذا البند وما لم تتفق األطراف 
على خالف ذلك، ف: جميع المسائل المتعلقة باختصاصو، ويقرر 

 حتيم.إجراءات السير ف: إجراءات الت
 

)ز( يتفل المحتم لتل األطراف فرصة االستماع المنصف ليا، وي صدر 
حتمو تتابة. ويجوز إصدار ىذا الحتم غيابيا. وت رسل صورة موقع 
علييا من الحتم إلى تل طرف. ويتون الحتم الصادر وفقًا ألحتام ىذا 
البند نيائيًا وملزمًا لألطراف. وعلى تل طرف أن يذعن ألي حتام 

 المحتم وفقًا ألحتام ىذا البند. ي صدره
 

)ح( ت حدد األطراف قيمة متافأة المحتم وأي أشخاص آخرين يستلزميم 
تسيير إجراءات التحتيم. وما لم تتفق األطراف على قيمة ىذه المتافأة 
قبل بداية إجراءات التحتيم، ي حدد المحتم ىذه القيمة ضمن الحدود 

تل طرف مصروفاتو ف:  المعقولة ف: الظروف السائدة. ويتحمل
إجراءات التحتيم. وت قسم تتاليف المحتم ويتم تحمليا بالتساوي بين 
الصندوق من جية، واألطراف األخرى من جية أخرى. ويفصل المحتم 
ف: أية مسألة تتعلق بتقسيم تتاليف المحتم بين األطراف أو بإجراءات 

 دفع ىذه التتاليف.
 
ىذا البند محل أي إجراء آخر  ( تحل أحتام التحتيم المبينة ف:ط)

لتسوية الخالفات بين األطراف، ومحل أية مطالبة تنجم عن ىذه 
 الخالفات من أي طرف ضد الطرف اآلخر.
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( يومًا من تسليم صور الحتم 30)ي( إذا لم ي ذَعن للحتم خالل ثالثين )

إلى األطراف، يجوز ألي طرف أن يرفع قضية أو يبدأ إجراءات ليوجب 
حتم أمام أية محتمة ليا اختصاص قضائ: ضد أي طرف إنفاذ ال
ويجوز ليذا الطرف أن يوجب إنفاذ الحتم بإجراء تنفيذي أو يجوز  آخر.

لو أن يتبع أي إجراء تصحيح: مناسب آخر ضد الطرف المعن: اآلخر 
 ليوجب إنفاذ الحتم.

 
)ك( يجوز تسليم أي إخطار أو إعالن يتعلق بأي إجراءات ت تخذ 

البند أو يتعلق )ضمن حدود توافر ىذا اإلجراء التصحيح:( بموجب ىذا 
بأي إجراءات إليجاب إنفاذ أي حتم صدر عماًل بيذا البند، بالطريقة 

 .1-15المتفق علييا ف: البند 
ويجوز لألطراف أن تتنازل عن سائر شروط تسليم أي إخطار أو إعالن 

 من ىذا النوع.
 5-14البند 

 واجب التطبيقالقانون 
 ويفسر ،يحتم القانون الدول: العام أي اتفاق يخضع ليذه الشروط العامة 

 نون الدول: العام.وفقا لقواعد القا ذلك االتفاق
أضيف ىذا النص الجديد من أجل التأتيد على 
أن اتفاقيات التمويل الت: يبرميا الصندوق 
يحتميا القانون الدول: العام وليس أي قانون 

 وطن: آخر.
 5-15البند 

 تعديل االتفاقية.
يجوز لألطراف االتفاق من حين آلخر على تعديل أوضاع وشروط 

ولتنيا ال تقتصر على، أوضاع وشروط ىذه االتفاقية )وى: تشمل، 
الشروط العامة المطبَّقة على االتفاقية( أو تطبيق االتفاقية. ويبدأ نفاذ 

-13أي تعديل على االتفاقية وفقًا لألحتام المنصوص علييا ف: البند 
 من الشروط العامة، ما لم يتفق األطراف على خالف ذلك. 1

على تعديل أوضاع وشروط يجوز لألطراف االتفاق من حين آلخر 
ويبدأ نفاذ أي تعديل على  أو أوضاع وشروط تطبيق االتفاقية. االتفاقية

من الشروط  1-13االتفاقية وفقًا لألحتام المنصوص علييا ف: البند 
 العامة، ما لم يتفق األطراف على خالف ذلك.

حذف الجزء من النص الحال: الذي تان 
زا أتثر مما موضوعا بين قوسين ألنو يول: ترتي

 ينبغ: على إمتانية تعديل الشروط العامة. 

 

 


