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القاعدة العامة هي أن مبلغ املعونة ال يدفع مبجرد التوقيع على خطاب التفاهم أو بعد أن تصبح املعونة
نافذة مباشرة ،وإمنا يتم دفع مبلغه على دفعات فقط لتغطية مصاريف معتمدة أنفقت فعالً على
املشروع أو ملواجهة مصاريف مستحقة الدفع مؤيدة مبوجب مستندات وافية ،وذلك طبقا لنصوص
خطاب التفاهم.

-1
يلزم تقديم األدلة املقنعة إىل الصندوق على أن مجيع شروط النفاذ املنصوص عليها يف خطاب
التفاهم قد حتققت ،وتعترب املعونة نافذة املفعول من التاريخ الذي يرسل فيه الصندوق العربي
رسالة إىل املستفيد بقبوله األدلة املقدمة إلثبات حتقق شروط النفاذ.
-2
جيب أن يرسل املستفيد إىل الصندوق العربي املستند الرمسي الدال على تفويض الشخص أو
األشخاص املفوضني بتوقيع طلبات السحب مع مناذج توقيعاتهم معتمدة من قبل املستفيد حسب
خطاب التفاهم على النموذج املعد لذلك (انظر امللحق رقم ( .))2ويف حالة تعدد املفوضني يوضح
ممثل املستفيد ما إذا كانوا مفوضني بالتوقيع منفردين أو جمتمعني.
-3
جيب تزويد الصندوق بنسخة موقعة من كل عقد أو أمر شراء أو أمر عمل يتم تغطية قيمته كلها
أو جزء منها من حصيلة املعونة.
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يتم السحب من املعونة لتغطية قيمة البضائع واخلدمات املبينة يف اخلطة التنفيذية واملوازنة التقديرية
امللحقة خبطاب التفاهم ،وال جيوز إدخال تعديالت على هذه املالحق إال بطلب من املستفيد وموافقة
من الصندوق العربي كتابة.

يتم سحب مبالغ من املعونة باتباع إحدى احلاالت اآلتية:
لسداد مبالغ سبق دفعها.
ملواجهة مدفوعات مطلوبة.
وجيوز يف احلاالت االستثنائية عمل ترتيبات خاصة لسحب مبالغ من املعونة يتم االتفاق عليها بني
املستفيد والصندوق.

يف مجيع احلاالت املشار إليها ،جيب على املستفيد أن يتقدم بطلب إىل الصندوق لسحب مبلغ من
املعونة على النماذج املخصصة لكل حالة ،وترفق بهذا الطلب املستندات املؤيدة.

كل طلب سحب يُقدم إىل الصندوق يُعطى رقماً مسلسالً بغض النظر عن احلالة اليت يندرج حتتها
هذا الطلب ،وجيوز إضافة أرقام فرعية تبني نوع حالة السحب والرقم املسلسل للطلب يف كل حالة.

ميكن للمستفيد أن يتقدم بطلب السحب على الربيد اإللكرتوني مرفقاً باملستندات املؤيدة ،على أن
يرسل عن طريق الربيد السريع أصل طلب السحب والبيان امللخص.
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