ПРЕДЛОГ

ЗАКОН
О ПОТВРЂИВАЊУ УГОВОРА О ЗАЈМУ ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АБУ ДАБИЈА ЗА
БУЏЕТСКУ ПОДРШКУ
Члан 1.
Потврђује се Уговор о зајму између Владе Републике Србије и Фонда за
развој Абу Дабија за буџетску подршку, који је потписан 4. октобра 2016. године
у Београду, у оригиналу на енглеском и арапском језику.
Члан 2.
Текст Уговора о зајму између Владе Републике Србије и Фонда за развој
Абу Дабија за буџетску подршку, у оригиналу на енглеском и арапском језику и
у преводу на српски језик гласи:
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ﺑﻳﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻗﺭﺽ
ﺣﻛﻭﻣﺔ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺻﺭﺑﻳﺎ
ﻭ
ﺻﻧﺩﻭﻕ ﺃﺑﻭﻅﺑﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ
ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

Loan Agreement between
The Government of the Republic of Serbia
and
Abu Dhabi Fund for Development
To Support
the General Budget
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ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻗﺭﺽ

Loan Agreement

On this day the Tuesday of 4th of October
2016, and in Serbia, this Agreement has
been entered by & between the
Government of the Republic of Serbia
(hereinafter referred to as the Borrower),
and Abu Dhabi Fund for Development
(hereinafter referred to as the Fund).

ﺗﻡ ﺗﻭﻗﻳﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﺛﻼﺛﺎء ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ
 ﻣﻳﻼﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﻐﺭﺍﺩ ﺑﻳﻥ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺣﻛﻭﻣﺔ2016 ﻣﻥ ﺃﻭﻛﺗﻭﺑﺭ
ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺻﺭﺑﻳﺎ )ﻭﻳﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺑﺎﻟﻣﻘﺗﺭﺽ( ﻁﺭﻑ
 ﻭﺻﻧﺩﻭﻕ ﺃﺑﻭﻅﺑﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ )ﻭﻳﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻪ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌﺩ،ﺃﻭﻝ
.ﺑﺎﻟﺻﻧﺩﻭﻕ( ﻁﺭﻑ ﺛﺎﻥ

Whereas the Borrower has requested the
Fund to support the budget as described
in details in Schedule II of this Agreement
(hereinafter referred to as the Loan); and

ﺑﻣﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ ﻗﺩ ﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ
ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻭﺻﻑ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﻳﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ
،(( ﺍﻟﻣﻠﺣﻕ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ )ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻪ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺑﺎﻟﻘﺭﺽ2)

Whereas the Fund has, in pursuance of
the foregoing, agreed to grant the
Borrower a loan with the terms and
conditions
as
contained
in
this
Agreement,

 ﻗﺩ ﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ-  ﺍﻧﻁﻼﻗﺎ ﻣﻣﺎ ﺗﻘﺩﻡ- ﻭﺑﻣﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ
ﻳﻘﺩﻡ ﻟﻠﻣﻘﺗﺭﺽ ﻗﺭﺿﺎ ﺑﺎﻟﺷﺭﻭﻁ ﻭﺍﻟﻛﻳﻔﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ
،ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ

Now therefore both parties agree to the
following:

:ﻟﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺍﺗﻔﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ
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Article: 1
The Loan and its Conditions

1 :ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭﺷﺭﻭﻁﻪ

1. The Fund agrees to lend the
Borrower, on the terms and conditions
set forth or incorporated by reference
in this Agreement an amount not
exceeding
3,673,000,000
(Three
Billion and Six Hundred Seventy
Three Million) Emirates Dirhams.

 ﻳﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎﻡ.1
ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻭﺷﺭﻭﻁﻬﺎ ﻭﺑﺎﻟﻛﻳﻔﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ
 )ﺛﻼﺙ ﻣﻠﻳﺎﺭﺍﺕ3,673,000,000 ﻗﺭﺿﺎ ﻻ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ
.ﻭﺳﺗﻣﺎﺋﺔ ﻭﺛﻼﺙ ﻭﺳﺑﻌﻭﻥ ﻣﻠﻳﻭﻥ( ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ

2. The Borrower shall pay interest and
administration charges to ADFD at the
rate of (2.25%) per annum on the
principal amount of the Loan
withdrawn and outstanding. Interest
shall accrue from the respective dates
on which amounts shall be so
withdrawn.

 ﻳﻠﺗﺯﻡ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ ﺑﺄﻥ ﻳﺩﻓﻊ ﻟﻠﺻﻧﺩﻭﻕ ﻓﺎﺋﺩﺓ ﺳﻧﻭﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ.2
( ﻋﻥ%2.25) ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻠﺻﻧﺩﻭﻕ ﻭﺑﻭﺍﻗﻊ
ﺃﺻﻝ ﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻣﺳﺣﻭﺏ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺑﺩﺃ
.ﺳﺭﻳﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻋﻥ ﻛﻝ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺣﺑﻪ

3. The charge payable for special
commitments entered into by the
Fund, at the request of the Borrower
pursuant to Section 2 of Article 3,
shall be at the rate of half per cent
(0.5%) per annum on the outstanding
amount
of
any such special
commitments.

 ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻗﻳﺎﻡ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺑﺈﺻﺩﺍﺭ ﺗﻌﻬﺩ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ.3
( ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ2) ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ ﻭﺗﻁﺑﻳﻘﺎ ﻟﻧﺹ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ
ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻳﻠﺗﺯﻡ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ ﺑﺩﻓﻊ ﻧﺻﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺋﺔ
( ﺳﻧﻭﻳﺎ ً ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺳﺣﺑﻪ ﻣﻥ ﺃﺻﻝ%0.5)
.ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﺻﺩﺭ ﺍﻟﺗﻌﻬﺩ ﺑﺷﺄﻧﻪ

4. Interest and other charges shall be
computed on the basis of a 360-day
year of twelve 30-day months for any
period less than half a year.

 ﺗﺣﺗﺳﺏ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﻭﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﺳﻧﺔ.4
 ﻳﻭﻣﺎ30  ﺷﻬﺭﺍ ﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ12  ﻳﻭﻣﺎ ﻣﻘﺳﻣﺔ ﺇﻟﻰ360
.ﻭﺫﻟﻙ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻱ ﻣﺩﺓ ﺗﻘﻝ ﻋﻥ ﻧﺻﻑ ﺳﻧﺔ
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5. The Borrower shall repay the principal
of the Loan including the approved
amounts in accordance with the
amortization schedule set forth in
Schedule (I) to this Agreement on the
basis that the repayment period shall
be ten years, including five years
thereof as a grace period.

 ﻳﻠﺗﺯﻡ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ ﺑﺄﻥ ﻳﺳﺩﺩ ﺃﺻﻝ ﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ.5
ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﺧﻼﻝ ﻋﺷﺭ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﺗﺗﺧﻠﻠﻬﺎ ﻓﺗﺭﺓ ﺳﻣﺎﺡ
ﺑﻭﺍﻗﻊ ﺧﻣﺱ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺑﻳﻥ ﻓﻲ ﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺳﺩﺍﺩ
.( ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ1) ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺑﺎﻟﺟﺩﻭﻝ

6. Interest and other charges shall be
payable semiannually on the 5th of
April and the 5th October in each year.

 ﺗﺳﺩﺩ ﺍﻟﻔﻭﺍﺋﺩ ﻭﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻭﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻛﻝ ﺳﺗﺔ.6
ﺃﺷﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺧﺎﻣﺱ ﻣﻥ ﺷﻬﺭ ﺃﺑﺭﻳﻝ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺧﺎﻣﺱ ﻣﻥ
.ﺃﻭﻛﺗﻭﺑﺭ ﻣﻥ ﻛﻝ ﺳﻧﺔ

7. The Borrower shall have the right,
upon payment of all accrued interest
and all other charges, and upon giving
not less than 45 days' notice to the
Fund, to repay in advance of maturity:

 ﺑﻌﺩ ﺩﻓﻊ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻔﻭﺍﺋﺩ ﻭﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ- ﻟﻠﻣﻘﺗﺭﺽ ﺍﻟﺣﻕ.7
ﻭﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺇﺧﻁﺎﺭ ﻟﻠﺻﻧﺩﻭﻕ ﻟﻣﺩﺓ ﻻ
( ﻳﻭﻣﺎ ً ﺃﻥ ﻳﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﻗﺑﻝ ﻣﻳﻌﺎﺩ45) ﺗﻘﻝ ﻋﻥ
:ﺍﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻕ

a. Total of the principal amount of the
loan at the time outstanding Or

ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﺳﺣﻭﺑﺔ ﻣﻥ ﺃﺻﻝ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭﻏﻳﺭ
ﻣﺳﺩﺩﺓ ﺣﺗﻰ ﺗﺎﺭﻳﺧﻪ ﺃﻭ

b. Part of the principal amount of the
loan at the time outstanding

 ﺟﺯء ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﺳﺣﻭﺑﺔ ﻣﻥ ﺃﺻﻝ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭﻏﻳﺭ.ﺏ
ﻣﺳﺩﺩﺓ ﺣﺗﻰ ﺗﺎﺭﻳﺧﻪ

8. The principal of, and interest and other
charges on, the Loan shall be paid in
Abu Dhabi or at such places as the
Fund shall reasonably request.

، ﺃﺻﻝ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺋﺩ ﻭﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻭﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﺍﻷﺧﺭﻯ.8
ﺗﻛﻭﻥ ﻭﺍﺟﺑﺔ ﺍﻟﺳﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺃﺑﻭﻅﺑﻲ ﺃﻭﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ
.ﻣﻧﺎﺳﺏ ﻳﻌﻳﻧﻪ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ
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Article: 2

2 :ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ

Currency

ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ

1. Withdrawal of the approved proceeds
of the Loan by the Fund, its
repayment, payment of interest and
other charges and all accounts of the
financial transactions related to this
Agreement, shall be in Emirates
Dirhams.

 ﻳﺗﻡ ﺳﺣﺏ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ.1
ﻭﺳﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭﺳﺩﺍﺩ ﺍﻟﻔﻭﺍﺋﺩ ﻭﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻭﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﺍﻷﺧﺭﻯ
ﻭﺣﺳﺎﺏ ﺃﻱ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ
.ﺑﺎﻟﺩﺭﻫﻡ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻲ

2. The Fund shall, at the request of the
Borrower and acting as its agent,
purchase any currency needed by the
Borrower regarding the Loan, in
accordance with this Agreement. The
amount considered as withdrawn from
the Loan in such case shall be equal
to the amount of Emirates Dirhams
required to purchase such foreign
currency.

 ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ ﻭﺑﺻﻔﺔ-  ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ.2
ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﻋﻧﻪ ﺑﺷﺭﺍء ﺃﻱ ﻋﻣﻼﺕ ﺃﺟﻧﺑﻳﺔ ﻻﺯﻣﺔ ﻟﻠﻘﺭﺽ
 ﻭﻳﺣﺗﺳﺏ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﻣﺳﺣﻭﺏ ﻣﻥ،ﻁﺑﻘﺎ ﻟﻧﺻﻭﺹ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ
ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﺳﺎﻭﻳﺎ ً ﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺩﺭﻫﻡ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻲ
.ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ

3. The Fund may, at the request of the
Borrower and acting as its agent,
purchase such amount of Emirates
Dirhams as may be required for
settlement in accordance with Section
1 of this Article, in any foreign
currency or currencies acceptable to
the Fund.

 ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ ﻭﺑﺻﻔﺔ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ-  ﻟﻠﺻﻧﺩﻭﻕ.3
ﻋﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﻭﻡ ﺑﺷﺭﺍء ﻋﻣﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﻫﻡ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ﺍﻟﻼﺯﻡ
( ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺑﺄﻱ ﻋﻣﻠﺔ1) ﻟﻠﺳﺩﺍﺩ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ
.ﺃﻭ ﻋﻣﻼﺕ ﺃﺟﻧﺑﻳﺔ ﻳﻘﺑﻠﻬﺎ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ

4. Whenever it shall be necessary for the
purposes of this Agreement to
determine the value of one currency in
terms of another, such value shall be
reasonably determined by the Fund.

 ﻛﻠﻣﺎ ﺍﻗﺗﺿﻰ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺳﻌﺭ ﻋﻣﻠﺔ.4
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻣﻠﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺑﺗﺣﺩﻳﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺳﻌﺭ
.ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺩﻭﺩ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
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Article: 3

3 :ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ

Withdrawal and Use of Proceeds of the
Loan

ﺳﺣﺏ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭﺍﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ

1. The Borrower shall be entitled to
withdraw from the Loan, the amounts
approved by the ADFD, and in
accordance with this Agreement,
provided that the intervals between
subsequent withdrawals shall not be
less than six months and each
withdrawal
does
not
exceed
734.600.000 AED “Seven hundred
and thirty four million and six hundred
thousand dirhams”.

 ﻟﻠﻣﻘﺗﺭﺽ ﺃﻥ ﻳﺳﺣﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻣﻥ.1
734,600,000 ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﻭﺑﻣﺎ ﻻ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ ﻣﺑﻠﻎ
)ﺳﺑﻌﻣﺎﺋﺔ ﻭﺛﻼﺛﺔ ﻭﺃﺭﺑﻌﻭﻥ ﻣﻠﻳﻭﻥ ﻭﺳﺗﻣﺎﺋﺔ ﺃﻟﻑ( ﺩﺭﻫﻡ
ﺇﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻁﻠﺏ ﺳﺣﺏ ﻭﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻧﺻﻭﺹ ﻫﺫﻩ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺷﺭﻳﻁﺔ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻘﻝ ﻣﺩﺓ ﺍﻟﺳﺣﺏ ﺑﻳﻥ ﻁﻠﺏ
.ﻭﺁﺧﺭ ﻋﻥ ﺳﺗﺔ ﺃﺷﻬﺭ

2. When the Borrower desire to withdraw
from the Loan any amount approved
by the Fund, or when the Borrower
request from the Fund to enter into a
special commitment pursuant to the
preceding section, the Borrower shall
deliver to the Fund an application on
the forms
identified by the Fund
accompanied by the necessary
supporting documents, so that,
however, where any withdrawal is
effected or special commitment is
entered into before such application or
such supporting documents are
presented to the Fund the same shall
be
so
presented
immediately
thereafter.

 ﻟﺩﻯ ﺭﻏﺑﺔ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ ﺑﺎﻟﺳﺣﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺑﺎﻟﻣﺑﻠﻎ.2
 ﺃﻭ ﻓﻲ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺗﻌﻬﺩﺍ،ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ
ﺑﺎﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻁﺑﻳﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ
ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ ﻛﺗﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﻣﺎﺫﺝ ﺍﻟﻣﻌﻣﻭﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﻣﺭﻓﻘﺎ ﺑﻪ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺅﻳﺩﺓ ﻭﻳﺧﺻﻊ ﺫﻟﻙ
 ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺗﻡ ﺍﻟﺳﺣﺏ ﺃﻭ،ﺟﻣﻳﻌﻪ ﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ
ﺇﺻﺩﺍﺭ ﺍﻟﺗﻌﻬﺩ ﻗﺑﻝ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﻓﻌﻠﻰ
ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ ﺃﻥ ﻳﻭﺍﻓﻲ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺻﺭﻑ
.ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ
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3. Each application for withdrawal and
the
accompanying
supporting
documents and other evidence must
be adequate in form and substance to
satisfy the Fund that the Borrower is
entitled to withdraw from the Loan the
approved amount applied for and that
the amount to be withdrawn from the
Loan is to be used only for the
purposes as specified in this
Agreement.

 ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺳﺣﺏ ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻣﺅﻳﺩﺓ ﻟﻬﺎ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ.3
ﺗﻛﻭﻥ ﻣﺳﺗﻭﻓﺎﺓ ﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻟﻣﺿﻣﻭﻥ
ﻭﺍﻟﺷﻛﻝ ﻹﺛﺑﺎﺕ ﺃﻥ ﻟﻠﻣﻘﺗﺭﺽ ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﺣﺏ ﻣﻥ
ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﺗﺳﺣﺏ
ﺳﺗﺳﺗﻌﻣﻝ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ
.ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ

4. Approved amounts from the Loan
shall be made to or on the order of the
Borrower.

 ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺑﺩﻓﻊ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﺳﻭﺍء ﺇﻟﻰ.4
.ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ ﺃﻭ ﻹﺫﻧﻪ ﻭﺃﻣﺭﻩ

5. The right of the Borrower to make
withdrawals from the approved
amounts from the Loan shall
terminate on 31/12/2021 or such other
date as may from time to time be
agreed between the Borrower and the
Fund.

 ﻳﻧﺗﻬﻲ ﺣﻕ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ ﻓﻲ ﺳﺣﺏ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻣﻥ.5
 ﺃﻭ ﺃﻱ31/12/2021 ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻓﻲ
.ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺁﺧﺭ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻳﻪ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻳﻥ
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Article: 4
Particular Covenants

4 :ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ
ﺗﻌﻬﺩﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ

1. The Borrower shall maintain records
which conform to sound and well
established accounting practices. The
Borrower shall afford all reasonable
opportunity
for
accredited
representatives of the Fund to make
visits for purposes related to the Loan,
and examine any relevant records and
documents, and shall furnish to the
Fund all such information, as
requested, regarding the proceeds of
the Loan, and the financial position of
the Borrower.

-  ﻳﻠﺗﺯﻡ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ ﺃﻥ ﻳﻘﻭﻡ ﺑﻣﺳﻙ ﺳﺟﻼﺕ ﻣﺳﺗﻭﻓﺎﺓ.1
ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻧﺣﻭ ﺳﻠﻳﻡ ﻳﺗﻔﻕ ﻣﻊ ﺍﻷﺳﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﺭﻓﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ ﺃﻥ ﻳﻭﻓﺭ ﻟﻣﻧﺩﻭﺑﻲ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ
ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﻳﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺗﺳﻬﻳﻼﺕ ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﻟﺔ ﻟﻠﻘﻳﺎﻡ ﺑﺎﻟﺯﻳﺎﺭﺍﺕ
، ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺭﺽ ﻭﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﻭﻳﻠﺗﺯﻡ ﺑﺄﻥ ﻳﻘﺩﻡ ﻣﺎ ﻳﺭﺍﻩ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺿﺭﻭﺭﻳﺎ ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻧﻔﺎﻕ ﺣﺻﻳﻠﺔ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻣﺭﻛﺯ
.ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﻘﺗﺭﺽ

2. The Borrower and the Fund shall
cooperate fully to assure that the
purposes of the Loan will be
accomplished. To that end, either party
undertakes to furnish the other with
such information and statements as it
may reasonably require in relation to
the general position of the Loan. The
Borrower and the Fund shall from time
to time exchange views through their
representatives with regard to matters
relating to the purposes of the Loan and
the maintenance of the service thereof.
The Borrower shall promptly inform the
Fund of any condition which interferes,
or threatens to interfere, with the
accomplishment of the purpose of the
Loan

 ﻳﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ ﻭﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺗﻌﺎﻭﻧﺎ ﻭﺛﻳﻘﺎ ﻳﻛﻔﻝ ﺗﺣﻘﻕ.2
ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻳﺯﻭﺩ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻳﻥ
ﺍﻵﺧﺭ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻁﻠﺑﻬﺎ ﻭﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
 ﻛﻣﺎ ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ ﻭﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ،ﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺭﺽ
ﻣﻥ ﺣﻳﻥ ﻵﺧﺭ ﺑﺎﻟﺗﺷﺎﻭﺭ ﻭﺗﺑﺎﺩﻝ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ
ﻣﻣﺛﻠﻳﻬﻡ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻣﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻘﺭﺽ
 ﻭﻳﻠﺗﺯﻡ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ ﺑﺄﻥ،ﻭﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﺳﺩﺍﺩ ﺃﻗﺳﺎﻁﻪ ﺑﺎﻧﺗﻅﺎﻡ
ﻳﻘﻭﻡ ﺑﺈﺧﻁﺎﺭ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﻓﻭﺭﺍ ﺑﺄﻱ ﻋﺎﻣﻝ ﻣﻥ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ
ﻳﻌﺭﻗﻝ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﻧﺫﺭ ﺑﻌﺭﻗﻠﺗﻬﺎ
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3. It is the mutual intention of the Borrower
and the Fund that no other external
debt shall enjoy any priority over the
loan by way of a lien hereafter created
on Borrower assets. To that end, the
Borrower undertakes that, save as the
Fund shall otherwise agree, if any lien
shall be created on any assets of the
Borrower as security for such external
debt, such lien will ipso facto equally
and ratably secure the payment of the
principal of, and interest and other
charges on, the Loan and that in the
creation of such lien express provision
will be made to that effect, provided,
however, that the foregoing provisions
of this Section shall not apply to:

a. any lien created on property at any
time earlier to signing this loan
agreement;

 ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻔﻕ ﻋﻠﻳﻪ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ ﻭﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﻋﺩﻡ ﺗﻣﺗﻊ.3
ﺃﻱ ﻗﺭﺽ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺁﺧﺭ ﺑﺄﻭﻟﻭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺽ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ
ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺇﻧﺷﺎء ﺿﻣﺎﻥ ﻋﻳﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ ﻭﺗﺣﻘﻳﻘﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻳﻠﺗﺯﻡ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ ﻭﻳﺗﻌﻬﺩ ﺑﺄﻧﻪ
ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺷﺎء ﺃﻭ ﻗﻳﺎﻡ ﺃﻱ ﺿﻣﺎﻥ ﻋﻳﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻙ
 ﻭﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﻘﺭﺭ،ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ ﻟﻛﻔﺎﻟﺔ ﺳﺩﺍﺩ ﻗﺭﺽ ﺧﺎﺭﺟﻲ
 ﻳﺻﺑﺢ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﻌﻳﻧﻲ،ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ
ً  ﻭﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺎ ﻭﻳﺻﺑﺢ ﺿﺎﻣﻧﺎ، ﺑﻧﻔﺱ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻷﺳﺑﻘﻳﺔ
ﻟﺳﺩﺍﺩ ﺃﺻﻝ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺋﺩ ﻭﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﻭﻳﺗﻣﺗﻊ ﺑﺻﻔﺔ
ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻔﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﺳﺭﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻳﺳﺭﻯ ﺟﻣﻳﻊ ﻣﺎ ﺫﻛﺭ
:ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ

.ﺃﻱ ﺿﻣﺎﻥ ﻋﻳﻧﻲ ﺗﻡ ﺇﻧﺷﺎﺅﻩ ﻗﺑﻝ ﺗﻭﻗﻳﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﻘﺭﺽ

.ﺃ

b. any lien arising in the ordinary course
of banking transactions and securing a
debt maturing not more than one year
after its date.

 ﺍﻟﺿﻣﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﻳﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻣﺻﺭﻓﻳﺔ.ﺏ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﺳﺩﺍﺩ ﺩﻳﻭﻥ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺍﻟﺳﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﻅﺭﻑ ﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ
.ﺍﻷﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻟﻧﺷﻭﺋﻬﺎ

4. The principal of, and interest on the
Loan and all other charges shall be
paid without deduction for, and free and
relieved from any tax in force under the
laws of the Borrower.

 ﻳﻠﺗﺯﻡ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ ﺑﺄﻥ ﻳﺳﺩﺩ ﺃﺻﻝ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺋﺩ.4
ﻭﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻭﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ
ﺍﻗﺗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﻣﻊ ﺍﻹﻋﻔﺎء ﺍﻟﺗﺎﻡ ﻣﻥ ﺃﻱ ﺿﺭﺍﺋﺏ ﺃﻭ ﺭﺳﻭﻡ
ﺃﻭ ﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﻣﻔﺭﻭﺿﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﺩﻭﻟﺔ
.ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ
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5. This Agreement shall be free from any taxes, fees
and dues of any nature that may be imposed
under any laws in force in the country of the
Borrower on or in connection with its execution,
delivery or registration, and the Borrower shall
pay or cause to be paid all taxes, fees and dues,
if any, imposed under the laws in force in any
country in whose currency the Loan is payable.

 ﻳﻌﻔﻰ ﺗﻭﺛﻳﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ.5
 ﺇﺫﺍ ﻟﺯﻡ- ﻭﺇﺻﺩﺍﺭﻫﺎ ﻭﺗﺳﺟﻳﻠﻬﺎ
 ﻣﻥ ﺃﻱ ﺿﺭﺍﺋﺏ ﺃﻭ- ﺍﻷﻣﺭ ﺫﻟﻙ
ﺭﺳﻭﻡ ﺃﻭ ﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﻗﺩ ﺗﻔﺭﺿﻬﺎ
ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﺳﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ
 ﻭﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ ﺑﺩﻓﻊ،ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ
ﺃﻱ ﺿﺭﺍﺋﺏ ﺃﻭ ﺭﺳﻭﻡ ﺃﻭ
ﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﻗﺩ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻳﺟﻭﺯ
.ﺳﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺑﻌﻣﻠﺗﻬﺎ

6. The principal of, and interest and other charges
on, the Loan shall be paid free from all
restrictions imposed under the laws in force in the
country of the Borrower.

، ﻳﻛﻭﻥ ﺳﺩﺍﺩ ﺃﺻﻝ ﺍﻟﻘﺭﺽ.6
 ﻭﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻭﺍﻟﺭﺳﻭﻡ،ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺋﺩ
ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻣﻌﻔﻲ ﻣﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﻗﻳﻭﺩ ﺍﻟﻧﻘﺩ
ﺍﻟﻣﻔﺭﻭﺿﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﺩﻭﻟﺔ
.ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ

7. The Borrower shall take or cause to be taken all
action, or permit to be taken, any action which
would prevent or interfere with the execution or
operation or the performance of any of the
provisions of this Agreement.

 ﻳﺗﻌﻬﺩ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ ﺑﺎﺗﺧﺎﺫ ﻛﺎﻓﺔ.7
ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺃﻻ ﻳﻘﻭﻡ ﺑﺄﻱ
ﻋﻣﻝ ﺃﻭ ﻳﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﺄﻱ ﻋﻣﻝ ﻣﻥ
ﺷﺄﻧﻪ ﻋﺭﻗﻠﺔ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺃﻭ
ﺗﻁﺑﻳﻕ ﺃﻱ ﻧﺹ ﻣﻥ ﻧﺻﻭﺹ ﻫﺫﻩ
.ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ

8. All Fund documents, records, correspondence
and similar material shall be considered by the
Borrower as confidential matters. The Borrower
shall accord the Fund full immunity from
censorship and inspection of publications.

ﻭﺳﺟﻼﺕ
ﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ
 ﺟﻣﻳﻊ.8
ﻭﻣﺭﺍﺳﻼﺕ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺳﺭﻳﺔ ﻭﻳﻠﺗﺯﻡ
ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ ﺑﻣﻧﺢ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﺣﺻﺎﻧﺔ
ﺍﻟﺗﺎﻣﺔ ﻣﻥ ﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺍﻟﻣﻁﺑﻭﻋﺎﺕ
.ﻭﺗﻔﺗﻳﺷﻬﺎ ﻭﻓﺣﺻﻬﺎ

9. All Fund assets and income shall be exonerated
from nationalization, confiscation and seizure.

 ﺟﻣﻳﻊ ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﻭﺩﺧﻠﻪ.9
ﻳﻛﻭﻥ ﻣﺣﺻّﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻡ
.ﻭﺍﻟﻣﺻﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﺣﺟﺯ
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5 :ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ
Article: 5
Cancellation and Suspension

ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭﻭﻗﻑ ﺍﻟﺳﺣﺏ

1. Any party may, by serving a written notice to the
counterparty, cancel any amount of the Loan
which have not been withdrawn prior to serving
such notice, except that the Borrower may not so
cancel any amount of the Loan in respect of
which the Fund shall have entered into a special
commitment pursuant to Section 2 of Article 3 in
this Agreement.

 ﻷﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻳﻥ ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﺇﻟﻐﺎء.1
ﺃﻱ ﺟﺯء ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺳﺣﺑﻪ
 ﻋﻠﻰ،ﻭﺫﻟﻙ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺧﻁﻲ
ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﻟﻠﻣﻘﺗﺭﺽ ﺃﻥ ﻳﻠﻐﻲ ﺃﻱ
ﺟﺯء ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ
ﻗﺩ ﺍﺻﺩﺭ ﺑﺷﺄﻧﻪ ﺗﻌﻬﺩﺍ ﺧﺎﺻﺎ ﻁﺑﻘﺎ
( ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣﻥ2) ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ
.ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ

2. If any of the following events occur and continue
the Fund may, by notice to the Borrower,
suspend the Borrower withdrawals to any amount
from the Loan:

 ﺇﺫﺍ ﻧﺷﺄ ﺃﻱ ﺳﺑﺏ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ.2
 ﻭﺍﺳﺗﻣﺭ ﻗﺎﺋﻣﺎ ﻳﺣﻕ،ﺍﻵﺗﻳﺔ
ﻟﻠﺻﻧﺩﻭﻕ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺇﺧﻁﺎﺭ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ ﺃﻥ ﻳﻭﻗﻑ ﺳﺣﺏ ﺃﻱ ﻣﺑﻠﻎ
:ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺭﺽ

a. A default shall have occurred in the payment in
whole or in part of principal or interest or any
other payment required under this Agreement or
any other Loan Agreement between the Borrower
and the Fund;

 ﻋﺟﺯ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎء ﻛﻠﻳﺎ ﺃﻭ.ﺃ
ﺟﺯﺋﻳﺎ ﺑﺎﻟﺗﺯﺍﻣﻪ ﺑﺳﺩﺍﺩ ﺃﺻﻝ ﺍﻟﻘﺭﺽ
ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻭﺍﺋﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺃﻭ ﺃﻱ
ﻣﺑﻠﻎ ﺁﺧﺭ ﻣﺳﺗﺣﻕ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﻩ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻗﺭﺽ ﺃﺧﺭﻯ
.ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ ﻭﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ

b. A default shall have occurred in the performance
of any other covenant or agreement on the part
of the Borrower under this Agreement;

 ﻓﺷﻝ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺃﻱ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ.ﺏ
ﺃﻭ ﺣﻛﻡ ﻣﻥ ﺃﺣﻛﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ
.ﻭﺷﺭﻭﻁﻬﺎ

c. The Fund shall have suspended in whole or in
part the right of the Borrower to make
withdrawals under any other Loan Agreement
between the Borrower and the Fund because of
a default on the part of the Borrower;

 ﺇﺧﻁﺎﺭ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﻟﻠﻣﻘﺗﺭﺽ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺩ.ﺝ
ﺃﻭﻗﻑ ﺍﻟﺳﺣﺏ ﻛﻠﻳﺎ ﺃﻭ ﺟﺯﺋﻳﺎ ﻓﻲ
ﺷﺄﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻗﺭﺽ ﺃﺧﺭﻯ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﻳﻥ
ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ ﻭﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺑﺳﺑﺏ ﺇﺧﻼﻝ
.ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ ﺑﺄﺣﻛﺎﻣﻬﺎ
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d. An extraordinary situation shall have arisen
which shall make it unlikely that the Borrower will
be able to perform its obligations under this
Agreement. Any such event which may have
occurred before the coming into force of this
Agreement shall have the same effect which it
would have had if it had occurred after it.

ﻧﺷﻭء ﻅﺭﻭﻑ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﺗﺟﻌﻝ ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﺗﻌﺫﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ ﺗﻧﻔﻳﺫ
 ﻭﻳﻛﻭﻥ،ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ
ﻟﻧﺷﻭء ﺃﻱ ﺳﺑﺏ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ
ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﺔ ﻗﺑﻝ ﻧﻔﺎﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ
ﺍﻷﺛﺭ ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﻗﻳﺎﻣﻪ ﺑﻌﺩ
.ﻧﻔﺎﺫﻫﺎ

.ﺩ

3. The right of the Borrower to make withdrawals
under the Loan shall continue to be suspended in
whole or in part, as the case may be, until the
event or events which gave rise to such
suspension shall have ceased to exist or until the
Fund shall have notified the Borrower that the
right to make withdrawals has been restored,
provided, however, that in the case of any such
notice of restoration the right to make withdrawals
shall be restored only to the extent, and subject to
the conditions, specified in such notice, and no
such notice shall affect or impair any right, power
or remedy of the Fund in respect of any other
subsequent event described in this Section.

 ﻳﺳﺗﻣﺭ ﺣﻕ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ ﻓﻲ ﺳﺣﺏ ﺃﻱ.3
ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻣﻭﻗﻭﻓﺎ ﻛﻠﻳﺎ ﺃﻭ
ﺟﺯﺋﻳﺎ ﺣﺳﺏ ﻣﻘﺗﺿﻰ ﺍﻟﺣﺎﻝ ﻟﺣﻳﻥ
ﺍﻧﺗﻬﺎء ﺍﻟﺳﺑﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻣﻥ ﺃﺟﻠﻪ ﺃﻭﻗﻑ
ﺍﻟﺳﺣﺏ ﺃﻭ ﻟﺣﻳﻥ ﻗﻳﺎﻡ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ
ﺑﺈﺧﻁﺎﺭ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﺳﺣﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻭﺟﻳﻪ
ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﻟﻠﻣﻘﺗﺭﺽ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﺍ
 ﻳﻌﻭﺩ ﻟﻠﻣﻘﺗﺭﺽ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ،ﺍﻹﺧﻁﺎﺭ
ﺍﻟﺳﺣﺏ ﻣﻘﻳﺩﺍً ﺑﺎﻟﻘﺩﺭ ﻭﺑﺎﻟﺷﺭﻭﻁ
 ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻻ،ﺍﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺧﻁﺎﺭ
ﻳﺅﺛﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺧﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺣﻕ ﻣﻥ
 ﻭﻻ ﻳﺧﻝ،ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ
ﺑﺎﻟﺟﺯﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺭﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺷﻭء ﺃﻱ
ﺳﺑﺏ ﻻﺣﻕ ﻣﻥ ﺃﺳﺑﺎﺏ ﻭﻗﻑ
.ﺍﻟﺳﺣﺏ

4. If any event specified in paragraph 2 (a) of the
preceding section shall have occurred and shall
continue for a period of sixty days after notice
thereof shall have been given by the Fund to the
Borrower, or if any event specified in paragraphs
2(b), (c) and (d) of the said Section shall have
occurred and shall continue for a period of ninety
days after notice thereof shall have been given by
the Fund to the Borrower, then at any subsequent
time during the continuance thereof, the Fund at
its

 ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻧﺷﻭء ﺃﻱ ﺳﺑﺏ ﻣﻥ.4
 )ﺃ( ﻣﻥ2 ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺑﺎﻟﻔﻘﺭﺓ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﻭﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭﻩ ﻟﻣﺩﺓ ﺳﺗﻳﻥ
ﻳﻭﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﻗﻳﺎﻡ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺑﺗﻭﺟﻳﻪ
 ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ،ﺇﺧﻁﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ
ﻧﺷﻭء ﺃﻱ ﺳﺑﺏ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ
،( )ﺝ،( )ﺏ2 ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺑﺎﻟﻔﻘﺭﺍﺕ
)ﺩ( ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﻭﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭﻩ ﻟﻣﺩﺓ
ﺗﺳﻌﻳﻥ ﻳﻭﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﻗﻳﺎﻡ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ
ﺑﺗﻭﺟﻳﻪ ﺇﺧﻁﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ
ﻓﻠﻠﺻﻧﺩﻭﻕ ﺣﻳﻧﺋﺫ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ
ﻻﺣﻕ ﻳﻅﻝ ﻓﻳﻪ ﺃﻱ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ
 ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ- ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ ﻗﺎﺋﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻘﺭﺭ
 ﺃﻥ ﺃﺻﻝ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻗﺩ ﺃﺻﺑﺢ- ﺫﻟﻙ
 ﻭﺑﻧﺎء،ًﻣﺳﺗﺣﻘﺎ ً ﻭﻭﺍﺟﺏ ﺍﻷﺩﺍء ﻓﻭﺭﺍ
ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻳﺻﺑﺢ
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discretion, may declare the principal of the Loan
to be due and payable immediately; and upon any
such declaration such principal shall become due
and payable immediately, irrespective of any
other article in this Agreement provides otherwise.

ﺃﺻﻝ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻣﺳﺗﺣﻘﺎ ً ﻭﻭﺍﺟﺏ
ﺍﻷﺩﺍء ﻓﻭﺭﺍً ﺑﺻﺭﻑ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻋﻥ ﺃﻱ
ﻧﺹ ﺁﺧﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻳﺧﺎﻟﻑ
.ﺫﻟﻙ

5. If the right of the Borrower to make withdrawals
from the Loan shall have been suspended with
respect to any amount thereof for a continuous
period of thirty days, or by the date specified in
Section 5 of Article 3 as the Closing Date an
amount of the Loan shall remain withdrawn, the
Fund may by notice to the Borrower terminate the
right of the Borrower to make withdrawals with
respect to such amount. Upon the giving of such
notice such amount of the Loan shall be
cancelled.

 ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻭﻗﻑ ﺣﻕ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ ﻓﻲ.5
ﺳﺣﺏ ﺃﻱ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻟﻣﺩﺓ
ﺛﻼﺛﻳﻥ ﻳﻭﻣﺎ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺑﻘﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺭﺽ
ﺟﺯء ﻟﻡ ﻳﺳﺣﺏ ﺣﺗﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺗﻬﺎء
( ﻣﻥ5) ﺍﻟﺳﺣﺏ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ
،ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ
ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺇﺧﻁﺎﺭ
ﻓﻠﻠﺻﻧﺩﻭﻕ
ﻟﻠﻣﻘﺗﺭﺽ ﺇﻧﻬﺎء ﺣﻕ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ ﻓﻲ
،ﺳﺣﺏ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺳﺣﺑﻪ
ﻭﺑﺗﻭﺟﻳﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺧﻁﺎﺭ ﻳﻌﺗﺑﺭ ﺫﻟﻙ
.ﺍﻟﺟﺯء ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻣﻠﻐﻳﺎ

6. No cancellation or suspension by the Fund shall
apply to amounts subject to any special
commitment entered into by the Fund pursuant to
Section 2 of Article 3 except as expressly
provided in such commitment.

 ﻻ ﻳﺳﺭﻱ ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ.6
ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺃﻭ ﻭﻗﻑ ﺣﻕ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ
ﻓﻲ ﺍﻟﺳﺣﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﺑﻕ
ﻭﺃﺻﺩﺭ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﻬﺩﺍ
( ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣﺎ2) ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ
ﻟﻡ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﺗﻌﻬﺩ ﻧﺻﺎ ً ﺻﺭﻳﺣﺎ
.ﺑﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ

7.

Any cancellation shall be applied pro rata to the
outstanding maturity of the principal amount of
the loan equally.

 ﻳﺳﺗﻘﻁﻊ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﻣﻠﻐﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺭﺽ.7
ً ﻣﻥ ﺃﻗﺳﺎﻁ ﺍﻟﺳﺩﺍﺩ ﺍﺳﺗﻘﻁﺎﻋﺎ ً ﻧﺳﺑﻳﺎ
.ﻣﻥ ﺍﻷﻗﺳﺎﻁ ﺍﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳﺎﻭﻱ

8. Notwithstanding any cancellation or suspension,
all the provisions of this Agreement shall continue
in full force and effect except as in this Article
specifically provided.

 ﻓﻳﻣﺎ ﻋﺩﺍ ﻣﺎ ﻧﺹ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ.8
 ﺗﺑﻘﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﺃﺣﻛﺎﻡ ﻫﺫﻩ،ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ
ﺳﺎﺭﻳﺔ
ﻭﻧﺻﻭﺻﻬﺎ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ
ﺍﻟﻣﻔﻌﻭﻝ ﺑﻛﺎﻣﻝ ﻗﻭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ
.ﻣﻥ ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺃﻭ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺳﺣﺏ
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Article: 6
Enforceability of this Agreement;
Failure to Exercise Rights; Arbitration

6 :ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ
ﺇﻟﺯﺍﻣﻳﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ
ﺍﺛﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺗﻣﺳﻙ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﺍﻟﺣﻕ ﻭﺍﻟﺗﺣﻛﻳﻡ

1. The rights and obligations of the
Borrower and the Fund under this
Agreement shall be valid and
enforceable in accordance with their
terms notwithstanding any local law to
the contrary. Neither the Borrower nor
the Fund shall be entitled under any
circumstances to assert any claim that
any provision of this Agreement is
invalid or unenforceable for any
reason whatsoever.

 ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺣﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﻭﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ.1
ﺍﻟﻣﻘﺭﺭﺓ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔﺎﺫ ﻭﺍﻹﻟﺯﺍﻣﻳﺔ ﻁﺑﻘﺎ
ﻟﻧﺻﻭﺻﻬﺎ ﺑﻐﺽ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻋﻥ ﺃﻳﺔ ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﻣﺣﻠﻳﺔ ﺗﺗﺿﻣﻥ
ﺃﻭ ﺗﻧﺹ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ ﻭﻻ ﻳﺣﻕ ﻷﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻳﻥ
ﺃﻥ ﻳﺣﺗﺞ ﺃﻭ ﻳﺗﻣﺳﻙ ﺗﺣﺕ ﺃﻱ ﻅﺭﻑ ﻣﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ
ﺑﺣﺟﺔ ﻋﺩﻡ ﺻﺣﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺇﻟﺯﺍﻣﻳﺔ ﺃﻱ ﻧﺹ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ
.ﺍﻟﻧﺻﻭﺹ ﺍﺳﺗﻧﺎﺩﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺳﺑﺏ ﻛﺎﻥ

2. Failure to exercise any right or power
conferred on either party by any
provision in this Agreement shall not
prevent it from exercising such right or
power at any subsequent time and
shall not be construed as a waiver
thereof. Likewise no indulgence shown
by either party in connection with any
default committed by the other party
shall preclude it from subsequently
resorting to any action available to it
under this Agreement in respect of
such default.

 ﻋﺩﻡ ﺍﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﺃﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻳﻥ ﻷﻱ ﺣﻕ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﺃﻭ.2
ﺃﻳﺔ ﺳﻠﻁﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻣﻣﻧﻭﺣﺔ ﻟﻪ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﻩ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻻ ﻳﺣﺭﻣﻪ ﻣﻥ ﺍﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻻﺣﻕ ﻭﻻ
ﻳﻔﺳﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺗﻧﺎﺯﻝ ﻋﻧﻪ ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻐﺎﺿﻲ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﻁﺭﻓﻳﻥ
ﻋﻥ ﺃﻱ ﺗﻘﺻﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺧﺭ ﻓﻲ ﻣﺭﺍﻋﺎﺓ
ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺗﻪ ﻻ ﻳﺣﺭﻣﻪ ﻣﻥ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺃﻱ ﺇﺟﺭﺍء ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ
ﻻﺣﻕ ﻳﺟﻭﺯ ﻟﻪ ﺍﺗﺧﺎﺫﻩ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺷﺄﻥ ﺫﻟﻙ
.ﺍﻟﺗﻘﺻﻳﺭ

3. Any controversy between the parties
to this Agreement and any claim by
either party against the other arising
under this Agreement shall be
determined by amicable agreement. If
no such agreement is reached the
controversy or claim shall be referred
for settlement by an Arbitral Tribunal in
accordance
with
the
following
provisions of this Article.

ً  ﻳﺗﻡ ﺗﺳﻭﻳﺔ ﻭﺣﻝ ﺃﻱ ﺧﻼﻑ ﺃﻭ ﻧﺯﺍﻉ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻳﻥ ﻭﺩﻳﺎ.3
ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺗﻭﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺗﺳﻭﻳﺔ ﺃﻭ ﺣﻝ ﻭﺩﻱ ﻳﺗﻡ
ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺧﻼﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺣﻛﻳﻡ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻧﺻﻭﺹ
:ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ
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a. The Arbitral Tribunal shall consist of
three arbitrators one to be appointed
by the Borrower, another by the Fund
and the third (hereinafter referred to
as the Umpire) to be appointed by
agreement of the parties. If they shall
not agree within 60 days of the
commencement of the arbitration
proceedings the Umpire shall be
appointed by the Secretary General
of the Arab League on the request of
either of the parties. If either party
shall fail to appoint his own arbitrator
the Secretary General of the Arab
League shall likewise appoint the
same on the request of the other
party. In the event of the resignation,
death or incapacity for action of any
arbitrator a successor shall be
appointed in the same manner in
which the original arbitrator was
appointed.

 ﻳﻌﻳﻥ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ،ﺗﺷﻛﻝ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺣﻛﻳﻡ ﻣﻥ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺣﻛﻣﻳﻥ
ﺃﺣﺩﻫﻡ ﻭﻳﻌﻳﻥ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻭﻳﻌﻳﻥ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺷﺎﺭ
ﺇﻟﻳﻪ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺑﺭﺋﻳﺱ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺣﻛﻳﻡ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﻳﻥ ﻓﺈﻥ
ﻟﻡ ﻳﺗﻔﻘﺎ ﺑﻌﺩ ﺳﺗﻳﻥ ﻳﻭﻣﺎ ﻣﻥ ﺑﺩء ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﺣﻛﻳﻡ ﻋﻳﻧﻪ
ﺍﻷﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻁﻠﺏ ﺃﻱ
 ﻭﺇﺫﺍ ﻋﺟﺯ ﺃﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻳﻥ ﻋﻥ ﺗﻌﻳﻳﻥ،ﻣﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻳﻥ
ﻣﺣﻛﻣﻪ ﻗﺎﻡ ﺑﺗﻌﻳﻳﻧﻪ ﺍﻷﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺧﺭ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺳﺗﻘﺎﻟﺔ ﺃﻱ
ﻣﺣﻛﻡ ﺃﻭ ﻭﻓﺎﺗﻪ ﺃﻭ ﻋﺟﺯﻩ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻳﻌﻳﻥ ﻣﺣﻛﻡ ﺑﺩﻟﻪ
.ﺑﻧﻔﺱ ﺍﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻋﻳﻥ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻣﺣﻛﻡ ﺍﻷﺻﻠﻲ

.ﺃ

b. Arbitration proceedings may be
instituted by either party giving the
other notice containing a clear
statement of the nature of the
controversy or claim to be submitted
to arbitration, the nature and extent of
the relief sought, and the name of the
arbitrator appointed by the party
instituting the arbitration proceedings.
Within thirty days after the giving of
such notice, the counter party shall
notify the other of the name of his
own arbitrator. The Arbitral Tribunal
shall convene at such time and place
as shall be fixed by the Umpire.
Thereafter, the Arbitral Tribunal shall
determine where and when it shall sit.

 ﺗﺑﺩﺃ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﺣﻛﻳﻡ ﺑﺈﻋﻼﻥ ﻣﻥ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﻁﺭﻓﻳﻥ ﺇﻟﻰ.ﺏ
ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺧﺭ ﻣﺷﺗﻣﻼ ﻋﻠﻰ ﺑﻳﺎﻥ ﻭﺍﺿﺢ ﺑﻁﺑﻳﻌﺔ
ﺍﻟﺧﻼﻑ ﺃﻭ ﺍﻻﺩﻋﺎء ﺍﻟﻣﺭﺍﺩ ﻋﺭﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺣﻛﻳﻡ ﻭﻣﻘﺩﺍﺭ
ﺍﻟﺗﻌﻭﻳﺽ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ ﻭﻁﺑﻳﻌﺗﻪ ﻭﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﺣﻛﻡ ﺍﻟﻣﻌﻳﻥ ﻣﻥ
 ﻭﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺧﺭ ﺧﻼﻝ.ﻗﺑﻝ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺗﺣﻛﻳﻡ
ﺛﻼﺛﻳﻥ ﻳﻭﻣﺎ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻥ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺗﺣﻛﻳﻡ
 ﻭﺗﻧﻌﻘﺩ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺣﻛﻳﻡ ﻷﻭﻝ ﻣﺭﺓ.ﺑﺎﺳﻡ ﺍﻟﺣﻛﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻳﻧﻪ
ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﻣﻛﺎﻥ ﺍﻟﻠﺫﻳﻥ ﻳﺣﺩﺩﻫﻣﺎ ﺭﺋﻳﺱ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺣﻛﻳﻡ
.ﺛﻡ ﺗﻘﺭﺭ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺑﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻣﻛﺎﻥ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻫﺎ ﻭﻣﻭﺍﻋﻳﺩﻩ
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c. The Arbitral Tribunal shall determine its
own procedure so that, either party
shall be afforded a fair hearing. The
Arbitral Tribunal may determine the
issues before it either in the presence
of the parties or by default. All its
decisions shall be by majority vote. The
award shall be rendered in writing and
shall be signed at least by a majority of
the Arbitral Tribunal. A signed
counterpart of the award shall be
transmitted to each party. Any such
award rendered in accordance with the
provisions of this Article shall be final
and binding upon the parties to this
Agreement. Each party shall abide by
and comply with any such award
rendered by the Arbitral Tribunal.

 ﺗﺿﻊ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺣﻛﻳﻡ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺗﻬﺎ ﻟﺗﺗﻳﺢ ﻓﺭﺻﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ.ﺝ
 ﺣﺿﻭﺭﻳﺎ ﺃﻭ- ﻟﺳﻣﺎﻉ ﺃﻗﻭﺍﻝ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻳﻥ ﻭﺗﻔﺻﻝ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﻣﻌﺭﻭﺿﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻭﺗﺻﺩﺭ- ﻏﻳﺎﺑﻳﺎ
ﻗﺭﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ﺑﺄﻏﻠﺑﻳﺔ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﻭﺗﺳﻠﻡ ﺻﻭﺭﺓ
ﻣﻭﻗﻌﺔ ﻣﻧﻪ ﻟﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻳﻥ ﻭﻳﻛﻭﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺣﻛﻳﻡ
ﺍﻟﺻﺎﺩﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﻧﻬﺎﺋﻳﺎ ﻭﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ
.ﺍﻟﻁﺭﻓﻳﻥ ﺍﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﻟﻪ ﻭﺗﻧﻔﻳﺫﻩ

d.

ﺗﻁﺑﻕ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺣﻛﻳﻡ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﺳﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ ﻭﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻭﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻭﺟﺩﺍﻥ
.ﺍﻟﺳﻠﻳﻡ

.ﺩ

e. Each party shall defray its own costs in
the arbitration proceedings including
the fees of the arbitrator appointed by
him. The costs of the Arbitral Tribunal
and the fees of the Umpire shall be
divided between and borne equally by
the parties. Any concern regarding cost
split of the Arbitral Tribunal or the
procedure for payment of such costs
shall be determined by the Arbitral
Tribunal.

ﻳﺗﺣﻣﻝ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻳﻥ ﺃﺗﻌﺎﺏ ﻣﺣﻛﻣﻪ ﻭﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ
 ﺃﻣﺎ ﺃﺗﻌﺎﺏ ﺭﺋﻳﺱ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺣﻛﻳﻡ،ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ
ﻭﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻓﺗﻘﺳﻡ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻳﻥ
ﺑﺎﻟﺗﺳﺎﻭﻱ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺧﺗﻼﻑ ﺣﻭﻝ ﺃﻳﺔ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺗﻌﻠﻕ
ﺑﺄﺗﻌﺎﺏ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﻳﻥ ﺃﻭ ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺗﺣﻛﻳﻡ ﺗﺑﺕ ﻫﻳﺋﺔ
.ﺍﻟﺗﺣﻛﻳﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺭ

.ﻩ

4. The provisions for arbitration set forth in
the previous Section shall prevail in
case of any controversies between the
parties to this Agreement and any claim
by either party against the other party
arising there under.

 ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﻟﺗﺳﻭﻳﺔ ﺃﻱ.4
ّﺧﻼﻑ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻳﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﻣﻥ ﺃﺣﺩﻫﻣﺎ َﺗﺟُﺏ
ﻭﺗﺳﻣﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺇﺟﺭﺍء ﺁﺧﺭ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﺗﺧﺎﺫﻩ ﻟﺗﺳﻭﻳﺔ
.ﺍﻟﺧﻼﻓﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺑﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺎﺕ

The Arbitral Tribunal shall apply the
principles common under the current
laws of the Borrower and the state of
the United Arab Emirates as well as
the principles of justice and good
conscience.
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5. Service of any notice or process in
connection with any proceeding under
this Article may be made in the manner
provided in Section 1 of Article 7.

 ﺇﻋﻼﻥ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﻁﺭﻓﻳﻥ ﻟﻶﺧﺭ ﺑﺄﻱ ﺇﺟﺭﺍء ﻣﻥ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ.5
ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﻳﺗﻡ ﺑﺎﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﻭﺍﻟﺷﻛﻝ
.( ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺳﺎﺑﻌﺔ1) ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ
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Article: 7
Miscellaneous

7 :ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ
ﺃﺣﻛﺎﻡ ﻣﺗﻔﺭﻗﺔ

1. Any notice or request required or
permitted to be given or made under this
Agreement shall be in writing. Except as
otherwise provided in Section 3 of
Article 8, such notice or request shall be
deemed to have been duly given or
made when it shall be delivered by
hand, mail or, to the party to which it is
required or permitted to be given or
made at such party's address specified
in this Agreement or at such other
address as such party shall have
designated by notice to the other.

 ﻛﻝ ﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺇﺧﻁﺎﺭ ﻳﻭﺟﻬﻪ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﻁﺭﻓﻳﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺧﺭ.1
 ﻳﺗﻌﻳﻥ ﺃﻥ،ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺃﻭ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗﻁﺑﻳﻘﻬﺎ
 ﻭﻓﻳﻣﺎ ﻋﺩﺍ ﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ.ﻳﻛﻭﻥ ﻛﺗﺎﺑﺔ
( ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻳﻌﺗﺑﺭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻗﺩ ﻗﺩﻡ3) ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ
ﻭﺍﻹﺧﻁﺎﺭ ﻗﺩ ﺗﻡ ﻗﺎﻧﻭﻧﺎ ﺑﻣﺟﺭﺩ ﺗﺳﻠﻳﻣﻪ ﺑﺎﻟﻳﺩ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺑﺭﻳﺩ ﺃﻭ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻣﻭﺟﻪ ﻟﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻋﻧﻭﺍﻧﻪ ﺍﻟﻣﺑﻳﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺁﺧﺭ ﻳﺣﺩﺩﻩ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺇﺧﻁﺎﺭ ﺇﻟﻰ
.ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺧﺭ

2. The Borrower shall furnish to the Fund
sufficient evidence of the authority of the
person or persons who will sign the
applications provided for in Article (3) or
who will, on behalf of the Borrower, take
any other action or execute any other
documents required or permitted to be
taken or executed by the Borrower
under this Agreement, and the
authenticated specimen signature of
each such person.

 ﻳﻘﺩﻡ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ.2
ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺛﺑﺕ ﺻﻼﺣﻳﺔ ﺗﻔﻭﻳﺽ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺃﻭ
ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺳﻳﻭﻗﻌﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺳﺣﺏ
ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺳﻳﻘﻭﻣﻭﻥ ﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ ﺑﺎﺗﺧﺎﺫ ﺃﻱ ﺇﺟﺭﺍء
 ﻣﻊ،ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻭﻗﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺗﻁﺑﻳﻘﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ
.ﻧﻣﺎﺫﺝ ﻣﻥ ﺗﻭﻗﻳﻊ ﻛﻝ ﻣﻧﻬﻡ

3. Any action required or permitted to be
taken, and any documents required or
permitted to be executed, under this
Agreement on behalf of the Borrower
may be taken or executed by the
Minister of Finance of the Borrower or
any person thereunto authorized in
writing by him. Any modification or
amplification of the provisions of this
Agreement may be agreed to on behalf
of the Borrower by

 ﻳﻣﺛﻝ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺃﻱ ﺇﺟﺭﺍء ﻳﺟﻭﺯ ﺃﻭ ﻳﺟﺏ.3
 ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺗﻭﻗﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ،ﺍﺗﺧﺎﺫﻩ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ
ﻣﺳﺗﻧﺩ ﻳﻭﻗﻊ ﻋﻠﻳﻪ ﺗﻁﺑﻳﻘﺎ ﻟﻬﺎ ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺷﺧﺹ
ﻳﻌﻳﻧﻪ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ ﻭﺃﻱ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺃﻭ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ
ﻳﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻣﺳﺗﻧﺩ
ﻛﺗﺎﺑﻲ ﻳﻭﻗﻊ ﻋﻠﻳﻪ ﻣﻣﺛﻝ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭ ﺃﻭ ﺃﻱ
.ﺷﺧﺹ ﻳﻧﻳﺑﻪ ﻋﻧﻪ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺗﻔﻭﻳﺽ ﻛﺗﺎﺑﻲ ﺭﺳﻣﻲ
ﻭﻳﺟﻭﺯ ﺑﻭﺛﻳﻘﺔ ﻛﺗﺎﺑﻳﺔ
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written instrument executed on behalf of
the Borrower by his aforementioned
representative or any person thereunto
authorized in writing by him. Provided
that
in
the
opinion
of
such
representative such modification or
amplification is reasonable in the
circumstances and will not substantially
increase the obligations of the Borrower
under this Agreement. The Fund may
accept the execution by such
representative or other person of any
such instrument as conclusive evidence
that
in
the
opinion
of
such
representative any modification or
amplification of the provisions of this
Agreement effected by such instrument
is reasonable in the circumstances and
will not substantially increase the
obligations of the Borrower there under.
4. Any side letters exchanged between the
parties in connection with or in
pursuance of this Agreement shall be
binding to the same effect as if they
were herein incorporated.

 ﻟﻠﻣﻣﺛﻝ ﺍﻟﻣﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ،ﻣﻭﻗﻌﺔ ﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ
 ﺃﻥ، ﺃﻭ ﻷﻱ ﺷﺧﺹ ﻣﻔﻭﺽ ﻣﻧﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻛﺗﺎﺑﺔ،ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻡ
ﻳﻌﻁﻲ ﻣﻭﺍﻓﻘﺗﻪ ﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ
ﺗﻌﺩﻳﻝ ﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ
 ﺑﺷﺭﻁ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﺭﺃﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻣﺛﻝ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ،ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ
ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﺃﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻣﺎ ﻳﺩﺧﻝ ﻓﻲ ﺣﺩﻭﺩ ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﻝ
ﺑﻣﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﻣﻣﺎ ﻻ ﻳﺯﻳﺩ ﺑﺷﻛﻝ ﺟﻭﻫﺭﻱ ﻣﻥ
.ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﻘﺭﺽ
ﻭﻟﻠﺻﻧﺩﻭﻕ ﻗﺑﻭﻝ ﺗﻭﻗﻳﻊ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻭﺛﻳﻘﺔ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻣﺛﻝ
ﺃﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺍﻟﻣﻔﻭﺽ ﻛﺩﻟﻳﻝ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺩﺣﺿﻪ ﻋﻠﻰ
ﺃﻧﻪ ﻣﻥ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻣﻣﺛﻝ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻪ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺃﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ
ﻓﻲ ﺃﺣﻛﺎﻡ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻭﺛﻳﻘﺔ ﻫﻭ ﻣﻣﺎ
ﻳﺩﺧﻝ ﻓﻲ ﺣﺩﻭﺩ ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﻝ ﺑﻣﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﻣﻣﺎ ﻻ ﻳﺯﻳﺩ
ﺑﺷﻛﻝ ﺟﻭﻫﺭﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻫﺫﻩ
.ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ

 ﺃﻳﺔ ﺧﻁﺎﺑﺎﺕ ﺟﺎﻧﺑﻳﺔ ﻳﺗﺑﺎﺩﻟﻬﺎ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﺑﺷﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ.4
ﺃﻭ ﺍﻧﻁﻼﻗﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﻣﻠﺯﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﻟﻭ ﻛﺎﻧﺕ ﻗﺩ ﺿﻣﻧﺕ
.ﻓﻳﻬﺎ ﻭﺗﻌﺗﺑﺭ ﺟﺯء ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ
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Article: 8
Effective Date , Termination

8 :ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ
ﻧﻔﺎﺫ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻭﺍﻧﺗﻬﺎﺋﻬﺎ

1. This Agreement shall not become
effective until adequate evidence shall
have been furnished to the Fund that
the execution and delivery of this
Agreement on behalf of the Borrower
have been duly authorized and ratified
by all necessary constitutional action;

 ﻻ ﺗﺻﺑﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻧﺎﻓﺫﺓ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗﺩﻣﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ.1
ﺃﺩﻟﺔ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻔﻳﺩ ﺑﺄﻥ ﺇﺑﺭﺍﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ
ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ ﻗﺩ ﺗﻡ ﺇﺟﺎﺯﺗﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﺭﺳﻣﻲ ﻭﺍﻟﺗﺻﺩﻳﻕ ﻋﻠﻳﻬﺎ
.ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ

2. As part of the evidence to be
furnished pursuant to the preceding
section, the Borrower shall furnish to
the Fund an opinion of a competent
authority showing that this Agreement
has been duly authorized, ratified by,
and executed and delivered on behalf
of, the Borrower and constitutes a
valid and binding obligation of the
Borrower in accordance with its terms.

 ﻛﺟﺯء ﻣﻥ-  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ ﺃﻥ ﻳﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ.2
ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﺗﻭﻯ ﻗﺎﻧﻭﻧﻳﺔ
ﻭﺭﺃﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻬﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﻔﻳﺩ ﺑﺄﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ
ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻗﺩ ﺃﺑﺭﻣﺕ ﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋﻥ ﺣﻛﻭﻣﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻭﻳﺽ ﻗﺎﻧﻭﻧﻲ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﻗﺩ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﻕ ﻋﻠﻳﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻭﺍﺟﺏ ﻗﺎﻧﻭﻧﺎ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺻﺣﻳﺣﺔ ﻭﻣﻠﺯﻣﺔ ﻋﻠﻰ
.ﺣﻛﻭﻣﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻧﻬﺎ ﻭﺩﺳﺗﻭﺭﻫﺎ

3.

The Borrower hereby pursuant to this
loan
agreement
waives
up
sovereignty rights and immunities
entertained by the borrowing country
as to be clearly stipulated, supported
and confirmed in the legal Opinion
referred to in paragraph (2) above.

 ﻳﺗﻧﺎﺯﻝ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻋﻥ ﺣﻘﻭﻕ.3
ﺍﻟﺳﻳﺎﺩﺓ ﻣﺩﻋﻣﺔ ﺑﺎﻟﻔﺗﻭﻯ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺍﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻧﺩ
(2)

4.

The Borrower hereby pursuant to this
loan agreement waives up any
privileges and immunities over
governmental assets and cash in the
same borrowing country and/ or
abroad as to be clearly stipulated,
supported and confirmed in the legal
Opinion referred to in paragraph (2)
above.

 ﻳﺗﻧﺎﺯﻝ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻋﻥ ﺟﻣﻳﻊ.4
ﺍﻹﻣﺗﻳﺎﺯﺍﺕ ﻭﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﺣﺻﺎﻧﻪ ﻣﺩﻋﻣﺔ ﺑﺎﻟﻔﺗﻭﻯ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ
( ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ2) ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺍﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻧﺩ
ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻻﻣﻭﺍﻝ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺳﻭﺍء ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻭ ﺧﺎﺭﺝ
.ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ
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5. The Borrower hereby pursuant to this
loan agreement waives up any
privileges
and
immunities
to
challenge or debate the ADFD
records or to argue or challenge any
merits as to be clearly stipulated,
supported and confirmed in the legal
Opinion referred to in paragraph (2)
above.

 ﻳﺗﻧﺎﺯﻝ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻋﻥ ﺃﻱ.5
ﺿﻣﺎﻧﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﻣﺗﻳﺎﺯﺍﺕ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻻﺣﺗﺟﺎﺝ ﻋﻠﻰ
ﻣﺻﺩﺍﻗﻳﺔ ﺍﻱ ﻣﻥ ﻗﻳﻭﺩ ﻭﺩﻓﺎﺗﺭ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﻣﺩﻋﻣﺔ
.(2) ﺑﺎﻟﻔﺗﻭﻯ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺍﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻧﺩ

6. The Borrower hereby pursuant to this
loan agreement waives up any other
safeguards and requirements as
requested by the Fund and deemed
appropriate.

 ﻳﺗﻧﺎﺯﻝ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺃﻱ ﺿﻣﺎﻧﺎﺕ.6
.ﺍﺧﺭﻯ ﺃﻭ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻳﺭﺍﻫﺎ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﻻﺯﻣﺔ

7.

If the Fund is satisfied with the
evidence furnished by the Borrower
in relation to the binding effect of this
Agreement the Fund shall dispatch
by letter to the Borrower notice of its
acceptance of the evidence required.
This Agreement shall be effective and
shall come into force on the date on
which such letter is dispatched.

 ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺩ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺃﻥ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ.7
 ﻗﺎﻡ ﺑﺗﻭﺟﻳﻪ،ﻟﻁﻠﺏ ﻧﻔﺎﺫ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﺳﺗﻭﻓﻳﺔ ﻟﻠﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ
،ﺧﻁﺎﺏ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻧﻔﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ
ﻭﺑﺣﻳﺙ ﻳﺑﺩﺃ ﻧﻔﺎﺫ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻫﺫﺍ
.ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ

8.

If all acts required to be performed
pursuant to Section 1 of this Article
shall not have been performed before
120 days after the signature of this
Agreement or such other date as
shall be agreed upon by the Fund
and the Borrower, the Fund may at
any time thereafter at its option
terminate this Agreement by notice to
the Borrower. Upon the giving of such
notice this Agreement and all
obligations of the parties there under
shall forthwith terminate.

 ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺗﺳﺗﻭﻑ ﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ.8
 ﻳﻭﻣﺎ ﻣﻥ120 ( ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻅﺭﻑ1) ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ
ﺍﻟﺗﻭﻗﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺁﺧﺭ ﻳﺗﻔﻕ ﻋﻠﻳﻪ
ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻓﻠﻠﺻﻧﺩﻭﻕ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻻﺣﻕ ﺃﻥ ﻳﻧﻬﻲ ﻫﺫﻩ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺇﺧﻁﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ ﻭﻟﺩﻯ ﺇﺭﺳﺎﻝ
ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺧﻁﺎﺭ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻭﺟﻣﻳﻊ ﺣﻘﻭﻕ
.ﻭﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻁﺭﻓﻳﻥ ﺍﻟﻣﺗﺭﺗﺑﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻭﺭﺍ
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9. If and when the entire principal
amount of the Loan and all
interest and other charges which
shall have accrued on the Loan
shall have been paid, this
Agreement and all obligations of
the parties there under shall
forthwith terminate.

 ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻭﺟﻣﻳﻊ ﺣﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ.9
ﺍﻟﻁﺭﻓﻳﻥ ﺍﻟﻣﺗﺭﺗﺑﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﺳﺩﺍﺩ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ
ﻟﻠﻘﺭﺽ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻭﺍﺋﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻭﻛﺎﻓﺔ
.ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻭﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﺍﻷﺧﺭﻯ
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9 :ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ

Article: 9

ﺍﻟﻌﻧﺎﻭﻳﻥ

Addresses

The following addresses are specified for
the purposes of Article 7 Section 1:

ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺍﻟﻌﻧﺎﻭﻳﻥ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻌﻧﺎﻭﻳﻥ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ
:( ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺳﺎﺑﻌﺔ1)
:ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ

For the Borrower:

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

Ministry of Finance

 ﺑﻠﻐﺭﺍﺩ20 ﻛﻧﻳﺯﺍ ﻣﻳﻠﻭﺯﺍ

KNEZA MILOSA 20 BELGRADE
Belgrade 11000
Serbia

Tel:

11000 ﺑﻠﻐﺭﺍﺩ

(+381 11) 3642 626

ﺻﺭﺑﻳﺎ
(+381 11) 3642 626 :ﻫﺎﺗﻑ

Email: kabinet@mfin.gov.rs
3TU

kabinet@mfin.gov.rs :ﺑﺭﻳﺩ ﺍﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ

U3T

U3T

Fax: (+381 11) 3618 961

For the Fund:
Abu Dhabi Fund for Development
P.O.Box 814, Abu Dhabi, U.A.E

3TU

+(381 11) 3618 961:ﻓﺎﻛﺱ
:ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ
ﺻﻧﺩﻭﻕ ﺃﺑﻭﻅﺑﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ
 ﺃﺑﻭﻅﺑﻲ814 .ﺏ.ﺹ

Tel: 971-2-6677100

971-2-6677100 :ﻫﺎﺗﻑ

Fax: 971-2-6677070

971-2-6677070 :ﻓﺎﻛﺱ

Telex: 22287 FUND EM

22287 FUND EM :ﺗﻠﻛﺱ
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In Witness whereof the parties hereto
acting through their representatives
thereunto duly authorized, have caused
this Agreement to be signed in their
respective names and delivered in three
copies, each considered an original and
all to the same and one effect, as of the
day and year first above written.

ﺗﻡ ﺍﻟﺗﻭﻗﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭ ﻓﻲ
ﺻﺩﺭﻫﺎ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﺍﻟﻣﻣﺛﻠﻳﻥ ﺍﻟﻣﻔﻭﺿﻳﻥ ﻗﺎﻧﻭﻧﺎ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ
ً
ﻧﺳﺧﺔ ﺃﺻﻠﻳﺔ
 ﻭﺗﻌﺗﺑﺭ ﺟﻣﻳﻌﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ ﻧﺳﺦ،ﺍﻟﻁﺭﻓﻳﻥ

For the Borrower

ﻋﻥ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ

Ivica Dacic

ﺍﻓﻳﺗﺳﺎ ﺩﺍﺗﺷﻳﺗﺵ

The First Deputy Prime
Minister and Minister of
Foreign Affairs

ﺍﻟﻧﺎﺋﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء

For the Fund

ﻋﻥ ﻋﻥ ﺻﻧﺩﻭﻕ ﺃﺑﻭﻅﺑﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ

Mohammed Saif Al
Suwaidi

ﻣﺣﻣﺩ ﺳﻳﻑ ﺍﻟﺳﻭﻳﺩﻱ

Director General

ﺍﻟﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﻭﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ
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Schedule (I)
Schedule of Amortization
General Budget Support
Republic of Serbia

Date of due Installments

Total Amount of due
Installments

1

05/10/2021

367,300,000.00

2

05/04/2022

367,300,000.00

3

05/10/2022

367,300,000.00

4

05/04/2023

367,300,000.00

5

05/10/2023

367,300,000.00

6

05/04/2024

367,300,000.00

7

05/10/2024

367,300,000.00

8

05/04/2025

367,300,000.00

9

05/10/2025

367,300,000.00

10

05/04/2026

367,300,000.00

No. of Settlement

Total in AED

3,673,000,000.00

Three Billion Six Hundred Seventy Three Million only.
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ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺭﻓﻕ )(1
ﺟﺩﻭﻝ ﺃﻗﺳﺎﻁ ﺍﻟﺳﺩﺍﺩ
ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺻﺭﺑﻳﺎ
ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﺳﻁ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺳﺗﺣﻘﺎﻕ ﺍﻟﻘﺳﻁ

ﻣﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺳﻁ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻕ

.1

05/10/2021

367,300,000.00

.2

05/04/2022

367,300,000.00

.3

05/10/2022

367,300,000.00

.4

05/04/2023

367,300,000.00

.5

05/10/2023

367,300,000.00

.6

05/04/2024

367,300,000.00

.7

05/10/2024

367,300,000.00

.8

05/04/2025

367,300,000.00

.9

05/10/2025

367,300,000.00

.10

05/04/2026

367,300,000.00

ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺩﺭﻫﻡ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻲ

3,673,000,000.00
)ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻠﻳﺎﺭﺍﺕ ﻭﺳﺗﻣﺎﺋﺔ ﻭﺛﻼﺛﺔ ﻭﺳﺑﻌﻭﻥ ﻣﻠﻳﻭﻧﺎ ً ﻓﻘﻁ ﻻ ﻏﻳﺭ(
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Schedule II
1. Objectives of Loan
The loan aims to support the Republic of Serbia economic development in order to eliminate
the loans burden and to improve the economic situation in the country and contribute in
achieving the planned development.

Item

Amount (UAE Dhs)

General Budget Support for the
economic development of the country
Total

3,673,000,000.00
3,673,000,000.00

% of Finance

100%
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ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )(2
 .1ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻘﺭﺽ
ﻳﻬﺩﻑ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻹﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺻﺭﺑﻳﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺗﺣﺳﻳﻥ ﺍﻟﻭﺿﻊ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻼﺩ ﻭﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺧﻔﻳﻑ ﺍﻟﻌﺏء ﻣﻥ
ﺍﻟﺩﻳﻭﻥ ﻭﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺧﻁﻁﺗﻬﺎ ﺍﻟﺗﻧﻣﻭﻳﺔ.

ﺍﻟﺑﻧﺩ
 .1ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﻧﻭﺩ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺩﻋﻡ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻹﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ
ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺑﺎﻟﺩﺭﻫﻡ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ

3,673,000,000.00

%100

3,673,000,000.00
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Уговор о зајму
између

Владе Републике Србије

и
Фонда за развој Абу Дабија
за буџетску подршку
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Уговор о зајму
Уговор закључен у уторак, 4. октобра 2016. године, у Србији, између Владе
Републике Србије (у даљем тексту: Зајмопримац) и Фонда за развој Абу Дабија
(у даљем тексту: Фонд).
С обзиром на то да је Зајмопримац тражио од Фонда буџетску подршку, као што
је ближе описано у Прилогу II овог уговора (у даљем тексту: Зајам); и
с обзиром на то да се Фонд, у циљу остварења напред наведеног, сагласио да
Зајмопримцу одобри зајам са условима који су садржани у овом уговору,
уговорне стране су се споразумеле о следећем:

32
Члан 1.
Зајам и услови зајма
1. Фонд је сагласан да Зајмопримцу, под условима који су садржани у овом
уговору или чине његов саставни део, позајми износ еквивалентан износу
од 3.673.000.000 (три милијарде шест стотина седамдесет и три милиона)
УАЕ дирхама.
2. Зајмопримац Фонду плаћа камату и накнаду за покриће административних
трошкова зајма по стопи од 2,25% годишње на повучени, а неизмирени
износ главнице зајма. Камата се обрачунава од одговарајућих датума
повлачења.
3. Накнада за посебне уговорне обавезе које Фонд преузима на захтев
Зајмопримца у складу с одељком 2. члана 3. овог уговора плаћа се по стопи
од половине процента (0,5%) годишње на износ главнице сваке такве
посебне уговорне обавезе која је у датом тренутку неизмирена.
4. Камата и друге накнаде обрачунавају се на основу године од 360 дана са
дванаест месеци од по 30 дана за све периоде краће од пола године.
5. Зајмопримац отплаћује главницу зајма укључујући одобрене износе у складу
с планом амортизације који је дат у Прилогу (I) овог уговора, тако што ће
период отплате бити десет година, укључујући пет година периода почека.
6. Камата и остале накнаде доспевају за наплату полугодишње на дан 5.
априла и на дан 5. октобра сваке године.
7. Зајмопримац има право да, по измирењу целокупне обрачунате камате и
свих осталих накнада и уз достављање претходног обавештења Фонду
најмање 45 дана унапред, изврши превремену отплату:
а) целокупног износа главнице зајма који у том тренутку није измирен, или
б) дела износа главнице зајма који у том тренутку није измирен.
8. Главница зајма, као и камата и друге накнаде, плаћају се у Абу Дабију или
на месту које Фонд на прихватљив начин захтева.
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Члан 2.
Одредбе о валути
1. Повлачење одобрених средстава зајма од стране Фонда, његова отплата,
плаћање камате и других накнада и сви обрачуни финансијских трансакција
које се односе на овај уговор су у емиратским дирхамима.
2. Фонд ће, на захтев Зајмопримца и поступајући као његов заступник, купити
сваку валуту која Зајмопримцу буде потребна у вези са зајмом, а у складу с
овим уговором. Износ зајма који се у том случају сматра повученим једнак је
износу у емиратским дирхамима који је потребан за куповину те стране
валуте.
3. Фонд може, на захтев Зајмопримца и поступајући као његов заступник, да
купи одређени износ емиратских дирхама који је потребан за измирење
обавеза у складу с одељком 1. овог члана, у било којој страној валути или
валутама које су прихватљиве за Фонд.
4. Кад год је за потребе овог уговора потребно одредити вредност једне
валуте у односу на другу валуту, ту вредност одређује Фонд на прихватљив
начин.
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Члан 3.
Повлачење и коришћење средстава зајма
1. Зајмопримац има право да из зајма повлачи износе по потреби, у износима
одобреним од стране Фонда, у складу с овим уговором и при чему
временски период између повлачења неће бити краћи од шест месеци и
свако повлачење неће прелазити износ од 734.600.000 УАЕ дирхама (седам
стотина тридесет четири милиона и шест стотина хиљада УАЕ дирхама).
2. Када Зајмопримац жели да повуче било који износ зајма одобрен од стране
Фонда или да тражи од Фонда преузимање посебне уговорне обавезе у
складу с претходним одељком, Зајмопримац ће Фонду поднети захтев на
обрасцима које је прописао Фонд, с приложеном потребном документацијом,
с тим да се, ако је повлачење извршено или је посебна уговорна обавеза
преузета пре подношења захтева или документације, исти достављају
непосредно након тога.
3. Сваки захтев за повлачење и пратећа документација и други докази морају
да имају одговарајућу форму и садржину на основу којих Фонд може да се
увери да Зајмопримац има право да из зајма повлачи одобрен износ за који
је поднет захтев, као и да ће износ који ће бити повучен из зајма бити
употребљен искључиво у сврхе утврђене овим уговором.
4. Фонд ће плаћање одобрених износа које Зајмопримац има право да повуче
из зајма вршити Зајмопримцу или по његовом налогу.
5. Право Зајмопримца на повлачење одобрених износа из зајма истиче дана
31.12.2021. године, односно на други датум који могу повремено да
договоре Зајмопримац и Фонд.
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Члан 4.
Посебне обавезе
1. Зајмопримац ће водити евиденције које одговарају доброј и устаљеној
рачуноводственој пракси. Зајмопримац ће акредитованим представницима
Фонда пружити сваку разумну могућност да обаве посете у сврхе које су у
вези са зајмом, и да прегледају све релевантне евиденције и документе и
доставиће Фонду све информације које овај буде захтевао у вези са
средствима зајма, и финансијским стањем Зајмопримца.
2. Зајмопримац и Фонд ће остварити пуну сарадњу како би обезбедили
остваривање сврхе зајма. У том циљу, свака уговорна страна се обавезује
да ће другој доставити све информације и изјаве које она разумно захтева у
вези с општим стањем зајма. Зајмопримац и Фонд ће повремено, преко
својих представника, размењивати гледишта о питањима у вези са наменом
зајма и његовим сервисирањем. Зајмопримац ће одмах обавестити Фонд о
било каквом стању које омета или може да омете остваривање сврхе зајма.
3. Обострана намера Зајмопримца и Фонда је да никакав спољни дуг нема
приоритет у односу на зајам по основу залоге која је након закључења овог
уговора успостављена над имовином Зајмопримца. У том циљу,
Зајмопримац се обавезује да ће, осим ако се Фонд сагласи са другачијим
решењем, у случају успостављања било какве залоге над било којом
имовином Зајмопримца као средство обезбеђења спољног дуга, том
залогом ipso facto једнако и сразмерно обезбедити плаћање главнице зајма,
камате и других накнада, те да ће приликом успостављања те залоге бити
унета изричита одредба о томе, с тим да се горње одредбе овог одељка не
примењују на:
а) било коју залогу која је успостављена над имовином у било које време
пре потписивања овог уговора о зајму;
б) било коју залогу која је успостављена у редовним банкарским
пословима, а служи као средство обезбеђења дуга који доспева највише
годину дана од дана када је настао.
4. Главница зајма, камата на зајам и све друге накнаде у вези с њим плаћају
се без одбитака предвиђених законима Зајмопримца и без било каквих
пореза који су на снази у складу са законима Зајмопримца.
5. Овај уговор је ослобођен свих пореза, накнада и дажбина било које врсте
које могу да се наплате у складу с важећим законима у земљи Зајмопримца
или у вези с његовим потписивањем, предајом или завођењем, а
Зајмопримац ће платити или обезбедити плаћање свих евентуалних пореза,
накнада и дажбина, уколико постоје, предвиђених у складу с важећим
законима у било којој земљи у чијој валути је зајам платив.
6. Главница зајма, камата на зајам и све друге накнаде у вези с њим плаћају
се без икаквих ограничења предвиђених важећим законима у земљи
Зајмопримца.
7. Зајмопримац ће предузети или обезбедити предузимање свих радњи и неће
дозволити предузимање било које радње која би спречила или ометала
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реализацију или функционисање или извршење било које обавезе из овог
уговора.
8. Зајмопримац ће све документе, евиденције, кореспонденцију и сличан
материјал Фонда сматрати поверљивима. Зајмопримац ће Фонду
обезбедити пун имунитет од цензуре и провере публикација.
9. Сва имовина и приходи Фонда ће бити изузети од национализације,
конфискације и заплене.
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Члан 5.
Отказ и привремено обустављање
1. Било која страна може, достављањем писаног обавештења другој страни,
да откаже било који износ зајма који није повучен до достављања
обавештења, с тим да Зајмопримац не може да на тај начин откаже износ
зајма за који је Фонд преузео посебну уговорну обавезу у складу с одељком
2. члана 3. овог уговора.
2. Уколико се неки од доле наведених догађаја одиграо и траје и даље, Фонд
може, достављањем обавештења Зајмопримцу, привремено да укине право
Зајмопримца да повлачи било који износ из зајма:
а. у случају неизвршења обавеза плаћања целокупног износа или дела
износа главнице или камате или било ког другог плаћања које се захтева
овим уговором или било којим другим уговором о зајму између
Зајмопримца и Фонда;
б. у случају неизвршења било које друге уговорне обавезе или договора из
овог уговора од стране Зајмопримца;
ц. у случају да је Фонд привремено, у целини или делимично, укинуо право
Зајмопримца да повлачи средства на основу било ког другог уговора о
зајму, закљученог између Зајмопримца и Фонда, због неизвршавања
обавеза од стране Зајмопримца;
д. у случају настанка ванредне ситуације услед које је мало вероватно да
ће Зајмопримац моћи да изврши своје обавезе из овог уговора. Сваки
такав догађај који наступи пре ступања овог уговора на снагу имаће исто
дејство као да је наступио након тога.
3. Право Зајмопримца да повлачи средства зајма ће остати у потпуности,
односно делимично укинуто све док догађај, односно догађаји који су
довели до укидања тог права не престану да постоје или док Фонд не
обавести Зајмопримца да му је поново одобрено право повлачења
средстава, с тим да се, у случају достављања обавештења о поновном
одобравању права на повлачење, то право поново одобрава само у обиму и
под условима који су наведени у том обавештењу, а достављање тог
обавештења не може да ограничи или утиче ни на једно право, овлашћење
или правно средство које је на располагању Фонду у односу на било који
други каснији догађај описан у овом одељку.
4. Ако се било који догађај наведен у ставу 2 (а) претходног одељка одиграо и
наставио да траје шездесет дана од дана када је Фонд о томе обавестио
Зајмопримца, или ако се било који догађај из ставова 2 (б), (ц) и (д) истог
одељка одиграо и наставио да траје деведесет дана од дана када је Фонд о
томе обавестио Зајмопримца, Фонд има право да, у било ком тренутку за
време даљег трајања тог догађаја, прогласи главницу зајма одмах доспелом
и плативом, након чега ће главница одмах постати доспела и платива,
независно од било ког другог члана овог уговора које предвиђају супротно.
5. Ако је право Зајмопримца да повлачи средства зајма привремено укинуто у
односу на било који износ зајма у непрекидном трајању од тридесет дана,
или ако до дана који је у одељку 5. члана 3. овог уговора одређен као крајњи
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датум повлачења, било који износ зајма остане неповучен, Фонд може
достављањем обавештења Зајмопримцу да укине право повлачења тог
износа. По достављању таквог обавештења, тај износ зајма се отказује.
6. Отказ или привремено обустављање од стране Фонда не односе се на
износе који су предмет посебних уговорних обавеза које је Фонд преузео у
складу с одељком 2. члана 3. овог уговора, осим у случају да је то изричито
предвиђено том уговорном обавезом.
7. Сваки отказ се примењује сразмерно на неизмирена доспећа главнице
зајма.
8. И поред отказа или привремене обуставе, све одредбе овог уговора остају у
потпуности на снази и примењују се, осим када је овим чланом изричито
предвиђено другачије.
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Члан 6.
Примењивост Уговора; неостваривање права; арбитража
1. Права и обавезе Зајмопримца и Фонда из овог уговора су важећи и
извршиви у складу са условима који су у овом уговору садржани, независно
од домаћих закона којима је прописано другачије. Ни Зајмопримац ни Фонд
немају право да у било којим околностима тврде да је нека одредба овог
уговора неважећа или неизвршива из било ког разлога.
2. Неостваривање било ког права или овлашћења које уговорна страна има на
основу било које одредбе овог уговора не спречава ту уговорну страну да то
право или овлашћење остварује било када у будућности и не може се
тумачити као одрицање од тог права или овлашћења. Исто тако, чињеница
да је једна уговорна страна толерисала неизвршавање обавеза друге
уговорне стране не спречава прву уговорну страну да накнадно предузме
било какву радњу која јој је на располагању у складу с овим уговором у вези
с таквим неизвршавањем обавеза.
3. Сви спорови између страна у овом уговору и сви захтеви једне стране у
односу на другу који настану на основу овог уговора решавају се
споразумно. Уколико споразумно решење није могуће постићи, спор или
захтев се упућује арбитражном трибуналу на решавање у складу са
следећим одредбама овог члана.
а. Арбитражни трибунал чине три арбитра, од којих једног именује
Зајмопримац, другог Фонд, а трећи (у даљем тексту: судија) се именује
на основу договора уговорних страна. Ако уговорне стране не постигну
договор у року од 60 дана од почетка арбитражног поступка, судију
именује генерални секретар Арапске лиге, на захтев било које од
уговорних страна. У случају да било која од уговорних страна не именује
свог арбитра, и њега ће именовати генерални секретар Арапске лиге на
захтев друге уговорне стране. У случају оставке, смрти или губитка
пословне способности било ког арбитра, именује се наследник на исти
начин на који је именован првобитни арбитар.
б. Арбитражни поступак може да покрене било која од уговорних страна
достављањем обавештења другој страни, у којем јасно наводи природу
спора или захтева који се износи пред арибтражу, природу и обим
правног средства које се захтева и име арбитра којег је именовала
страна која покреће арбитражни поступак. Супротна страна доставља
име свог арбитра у року од тридесет дана од достављања тог
обавештења. Арбитражни трибунал се састаје у време и на месту које
одреди судија. Након тога арбитражни трибунал одређује где и када ће
заседати.
ц. Арбитражни трибунал утврђује свој поступак рада тако да свакој
уговорној страни омогући правично саслушање. Арбитражни трибунал
може да одлучи о питањима која су пред њега изнета или у присуству
уговорних страна или по аутоматизму. Све одлуке доносе се већином
гласова. Одлука се сачињава у писаном облику и потписује је најмање
већина чланова арбитражног трибунала. Свакој уговорној страни
доставља се потписани примерак арбитражне одлуке. Свака таква
одлука донета у складу с одредбама овог члана је коначна и обавезујућа
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за стране у овом уговору. Свака уговорна страна је дужна да поштује
сваку одлуку арбитражног трибунала и да је се придржава.
д. Арбитражни трибунал примењује принципе који су уобичајени у складу с
важећим законима Зајмопримца и државе Уједињени Арапски Емирати,
као и принципе правде и савесности.
е. Свака уговорна страна сноси своје трошкове у арбитражном поступку,
укључујући и накнаде за рад арбитра којег је именовала. Трошкове рада
арбитражног трибунала и судије солидарно сносе обе уговорне стране.
О свим питањима у вези с поделом трошкова арбитражног трибунала
или поступком плаћања тих трошкова одлучује арбитражни трибунал.
4. Одредбе о арбитражи из претходног одељка замењују све друге поступке за
решавање спорова између страна у овом уговору и свих захтева које једна
страна изјави у односу на другу страну на основу овог уговора.
5. Уручивање обавештења или позива у вези с поступком из овог члана може
да се врши на начин предвиђен одељком 1. члана 7. овог уговора.
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Члан 7.
Разно
1. Сва обавештења или захтеви чије се достављање захтева или је
дозвољено у складу с овим уговором достављају се у писаном облику.
Уколико није другачије предвиђено у одељку 3. члана 8, сматра се да су
обавештење или захтев дати, односно упућени када су лично уручени или
достављени поштом уговорној страни којој морају или могу да се доставе,
на адресу те стране која је наведена у овом уговору, односно другу адресу о
којој је та страна обавестила другу страну.
2. Зајмопримац ће доставити Фонду довољне доказе о овлашћењу једног или
више лица која ће потписивати захтеве из члана 3. овог уговора или која ће
у име Зајмопримца предузимати све друге радње или потписивати све друге
документе чије се предузимање, односно потписивање од стране
Зајмопримца захтева или дозвољава у овом уговору, као и оверене узорке
потписа сваког од тих лица.
3. Све радње које се захтевају од Зајмопримца или су му дозвољене у складу
с овим уговором, као и све документе чије се потписивање захтева од
Зајмопримца или му је дозвољено у складу с овим уговором, може да
предузима, односно потписује министар финансија испред Зајмопримца или
било које друго лице које он за то писменим путем овласти. Зајмопримац
може да се сагласи са изменама или допунама одредби овог уговора
достављањем писмена које је у име Зајмопримца потписао његов горе
поменути представник или друго лице које је он за то писменим путем
овластио, под условом да су, према мишљењу тог представника, измене
или допуне разумне у датим околностима и неће довести до значајнијег
повећања обима обавеза Зајмопримца на основу овог уговора. Фонд може
да прихвати потпис тог представника или другог лица на писмену као
одлучујући доказ да је, према мишљењу тог представника, измена или
допуна одредби овог уговора, која се тим писменом врши, разумна у датим
околностима и неће довести до значајнијег повећања обима обавеза
Зајмопримца на основу овог уговора.
4. Сва допунска писма која уговорне стране размене у вези с овим уговором
или у оквиру његовог извршења су обавезујућа, са истим дејством као да су
саставни део овог уговора.
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Члан 8.
Датум ступања на снагу; престанак важења
1. Овај уговор неће ступити на снагу док Фонду не буду достављени
одговарајући докази о томе да су потписивање и предаја овог уговора у име
Зајмопримца прописно одобрени и потврђени свим потребним уставним
радњама.
2. Као део доказа који се достављају у складу с претходним одељком,
Зајмопримац ће Фонду доставити мишљење надлежног органа које показује
да је овај уговор прописно одобрен или потврђен од стране Зајмопримца,
односно да је потписан и предат у име Зајмопримца, те да представља
важећу и обавезујућу обавезу Зајмопримца у складу са условима које
садржи.
3. У складу са овим уговором о зајму, Зајмопримац се одриче државних права
и имунитета које има земља зајмопримац, што ће бити јасно прописано,
подржано и потврђено у правном мишљењу из горе наведеног става 2.
4. У складу са овим уговором о зајму, Зајмопримац се одриче свих привилегија
и имунитета над државном имовином и готовином у истој земљи
зајмопримцу и/или у иностранству, што ће бити јасно прописано, подржано и
потврђено у правном мишљењу из горе наведеног става 2.
5. У складу са овим уговором о зајму, Зајмопримац се одриче свих привилегија
и имунитета којима се оспорава или оповргава евиденција Фонда за развој
Абу Дабија (ADFD) или доводи у питање или оспорава меритум, што ће бити
јасно прописано, подржано и потврђено у правном мишљењу из горе
наведеног става 2.
6. У складу са овим уговором о зајму, Зајмопримац се одриче других јемстава
и обавеза у складу са захтевом Фонда и на начин који се сматра
прикладним.
7. Ако Фонд сматра да су докази које је Зајмопримац доставио у вези с
обавезујућим дејством овог уговора задовољавајући, Фонд ће писмом
доставити Зајмопримцу обавештење о прихватању потребних доказа. Овај
уговор почиње да се примењује и ступа на снагу на дан слања тог писма.
8. Ако радње које се захтевају у одељку 1. овог члана нису обављене до
истека 120 дана од потписивања овог уговора или другог датума о коме се
договоре Фонд и Зајмопримац, Фонд може у било ком тренутку након тога,
према сопственом нахођењу, да раскине овај уговор достављањем
обавештења Зајмопримцу. По достављању тог обавештења, овај уговор и
све обавезе уговорних страна на основу њега одмах престају да важе.
9. Ако и када буде плаћен целокупан износ главнице зајма и сва припадајућа
камата и накнаде обрачунате на зајам, овај уговор и све обавезе уговорних
страна на основу њега одмах престају да важе.
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Члан 9.
Адресе
За потребе члана 7. одељак 1. утврђују се следеће адресе:
за Зајмопримца:
Министарство финансија,
Кнеза Милоша 20 Београд
11000 Београд
Србија
тел:

+381 11 3642 626

електронска пошта: kabinet@mfin.gov.rs
Факс: +381 11 3618 961
за Фонд:
Фонд за развој Абу Дабија
P.O. Box 814, Abu Dhabi, U.A.E.
тел:

+971-2-6677100

факс:

+971-2-6677070

телекс: 22287 FUND EM
У потврду наведеног, стране у овом уговору су, преко својих прописно
овлашћених представника, горе наведеног дана и године потписале овај уговор
у њихово име и извршиле његову предају, у три оригинална примерка, од којих
сваки има исто дејство.

за Зајмопримца
Ивица Дачић,
Први потпредседник Владе и
министар спољних послова
за Фонд
Mohammed Saif Al Suwaidi,
Директор
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Прилог (I)
План амортизације
Буџетска подршка
Република Србија

Број измирења

Датум доспећа рате

Укупан износ доспеле рате

1.

05/10/2021

367.300.000,00

2.

05/04/2022

367.300.000,00

3.

05/10/2022

367.300.000,00

4.

05/04/2023

367.300.000,00

5.

05/10/2023

367.300.000,00

6.

05/04/2024

367.300.000,00

7.

05/10/2024

367.300.000,00

8.

05/04/2025

367.300.000,00

9.

05/10/2025

367.300.000,00

10.

05/04/2026

367.300.000,00

Укупно у УАЕ
дирхамима

3.673.000.000,00

Три милијарде шест стотина седамдесет и три милиона УАЕ дирхама
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Прилог II
1. Циљеви зајма
Циљ зајма је подршка привредном развоју Републике Србије путем
смањивања трошкова финансирања, унапређења економске ситуације у
земљи и доприноса остваривању планираног развоја.

Ставка

Износ (у УАЕ
дирхамима)

%
финансира
ња

Буџетска подршка у циљу постизања
привредног развоја

3.673.000.000,00

100%

Укупно

3.673.000.000,00
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Члан 3.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.

47

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Уставни основ за доношење овог закона садржан је у члану 99. став 1.
тачка 4. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, брoj 98/06), према
коме Народна скупштина потврђује међународне уговоре када је законом
предвиђена обавеза њиховог потврђивања.
II. РАЗЛОЗИ ЗА ПОТВРЂИВАЊЕ УГОВОРA
Разлози за потврђивање Уговорa о зајму између Владе Републике
Србије и Фонда за развој Абу Дабија за буџетску подршку, који је потписан 4.
октобра 2016. године у Београду (у даљем тексту: Уговор о зајму), садржани су
у одредби члана 5. став 2. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС”, бр.
61/05, 107/09, 78/11 и 68/15) према којој Народна скупштина одлучује о
задуживању Републике Србије и одредби члана 14. став 1. Закона о
закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”,
број 32/13) према којој Народна скупштина, између осталог, потврђује уговоре
којима се стварају финансијске обавезе за Републику Србију.
Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину („Службени гласник
РС”, број 103/15) у члану 3.Б. предвиђено је директно задуживање Републике
Србије у износу до 2 милијарде УСД код Владе Емирата Абу Даби (Уједињени
Арапски Емирати).
У складу са прелиминарним договорима на највишем нивоу, српска
страна се званичним путем обратила Фонду за развој Абу Дабија (Влада
Емирата Абу Даби, Уједињени Арапски Емирати) затраживши одобрење
кредитне линије у износу од 1.000.000.000 УСД, што је резултирало договором
на међудржавном нивоу о условима финансијског аранжмана и закључивању
одговарајућег уговора о зајму између Републике Србије и Фонда за развој Абу
Дабија, који је потписан 4. октобра 2016. године у Београду.
Закључцима Владе 05 Број: 48-7254/2016 од 12. августа 2016. године и
05 Број: 48-8861/2016 од 29. септембра 2016. године утврђена је Основа за
вођење преговора и усвојен Нацрт уговора о зајму између Владе Републике
Србије и Фонда за развој Абу Дабија (у даљем тексту: Фонд) за буџетску
подршку.
С обзиром на напоре које Влада улаже за очување стабилности система
јавних финансија и спровођење буџета према усвојеном плану у условима
ограничених финансијских могућности, кредитна подршка Фонда допринеће
ублажавању неповољних утицаја на фискалну позицију, економску и
финансијску стабилност Републике Србије. Тренутна ситуација обавезује Владу
да на одговарајући и најповољнији начин обезбеди финансијска средства у
складу са потребама јавне потрошње и економским кретањима до краја ове и у
наредним годинама.
Средства зајма који је одобрен Републици Србији од стране Фонда, у
краткорочној перспективи користиће се за финансијску подршку буџету, али
средњорочно гледано, пружиће подршку економском опоравку земље и
наставку започетих реформи.
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Имајући у виду тренутна кретања на међународном финансијском
тржишту и кредитни рејтинг Републике Србије, финансијски услови под којима
је Фонд одобрио зајам овакве врсте оцењени су као веома повољни.
Уговором о зајму Фонд одобрава Републици Србији финансијска
средства под следећим условима:
- зајам еквивалентан износу од 3.673.000.000 УАЕ дирхама (приближно
1.000.000.000 УСД), који ће се користити у пет транши до износа који неће
прелазити 734.600.000 УАЕ дирхама (приближно 200.000.000 УСД), при чему ће
временски период између повлачења бити најмање 6 (шест) месеци;
- крајњи рок за повлачење средстава зајма је 31. децембар 2021. године,
уз могућност његовог продужетка;
- зајмопримац плаћа камату и накнаду за покриће административних
трошкова зајма, које се обрачунавају од датума повлачења, по стопи од 2,25%
годишње на повучени, а неизмирени износ главнице зајма;
- у складу са политиком Фонда предвиђена је годишња накнада за
посебне уговорне обавезе које Фонд преузима на захтев Зајмопримца од 0,5%
годишње, али такви трошкови не би требало да настану јер српска страна неће
упућивати посебне захтеве за уговорне обавезе ове врсте;
- период доспећа зајма је 10 (десет) година, укључујући период почека у
трајању од 5(пет) година, док је период отплате 5 (пет година). Прва рата
отплате главнице доспева 5. октобра 2021. године, а последња 5. априла 2026.
године;
- полугодишња отплата обавеза на дан 5. априла и 5. октобра сваке
године.
III.
ОБЈАШЊЕЊЕ
ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА

ОСНОВНИХ

ПРАВНИХ

ИНСТИТУТА

И

Одредбом члана 1. овог закона потврђује се Уговор о зајму између
Владе Републике Србије и Фонда за развој Абу Дабија, који је потписан 4.
октобра 2016. године у Београду, Република Србија (у даљем тексту: Уговор о
зајму).
Одредба члана 2. овог закона садржи текст Уговора о зајму у оригиналу
на енглеском и арапском језику и у преводу на српски језик.
Одредбом члана 3. овог закона уређује се ступање на снагу овог закона.
IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА
За спровођење овог закона обезбеђиваће се средства у буџету
Републике Србије.
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V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ
Разлози за доношење овог закона по хитном поступку, сагласно члану
167. Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”, број 20/12пречишћен текст) произлазе из чињенице да је повлачење средстава по
Уговору о зајму, условљено ступањем на снагу закона о потврђивању Уговора о
зајму.

