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، إىل دفعها فعاًلملبلغ أو مبالغ سبق اسرتجاعًا  املعونة، الذي يرغب يف سحب مبالغ من املستفيديتقدم 

على أن يتم إعداد وتقديم الطلب بعد إمتام عملية الدفع  ،بطلب سحب املبلغ املطلوب العربي الصندوق

 :يأتيويتبع يف ذلك ما  .مباشرة

 :يأتيويتكون الطلب مما  ،عد طلب السحب بإحدى اللغات: العربية أو اإلجنليزية أو الفرنسيةُي -1

 من املرفقات. (1-1النموذج رقم )على  سحبطلب  . أ

كشف ملخص أو أكثر يذكر فيه مفردات بنود البضائع أو اخلدمات أو األشغال املطلوب  .ب

 من املرفقات. (2-1النموذج رقم )سحب مبالغ عنها على 

 املستندات املؤيدة. .ج

ل الشخص أو األشخاص َبيوقع الطلب الرمسي والكشف امللخص أو الكشوف امللخصة من ِق -2

 املفوضني بالتوقيع.

 مستقل لكل نوع من أنواع العملة املطلوب سدادها.عد طلب ُي -3

سم بند ايتم تعبئة الكشف امللخص بإعطاء مجيع البيانات املطلوبة وحيدد بوجه خاص رقم و -1

اخلطة التنفيذية واملوازنة التقديرية املعتمدة من الصندوق العربي البضائع كما ورد يف 

البنود اجلزئية من ذكر املفردات التفصيلية للبند وأي  ىكما يراع وامللحقة خبطاب التفاهم،

 إن وجدت.

 .ةجتميع املبالغ الواردة يف كل كشف ملخص على حد -2

 خطاب التفاهمإذا كان من املتفق عليه أن يقوم الصندوق بسداد مدفوعات متت قبل تاريخ نفاذ  -3

 كثر.أيف كشف ملخص مستقل أو  ةحد وجب إيراد مثل هذه املدفوعات على
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 تقدم املستندات اآلتية مع كل طلب سحب )ما مل يوافق الصندوق على غري ذلك(.

)و/أو اخلدمات أو األشغال(  بها بيان البضائعاملورد أو املقاول أو االستشاري فاتورة صادرة من  -1

 عنها.املوردة )أو املقدمة( أو صورة واضحة 

ل َبموقعًا عليه من ِق Interim Payment Certificate)مستخلص األعمال املنجزة ) -2

 االستشاري أو املهندس املشرف، أو حمضر االستالم. 

( فإنه يلزم تقديم شهادة املهندس ةجناز أشغال معينإعلى عقد ) إذا كان املبلغ املستحق بناًء

املسؤول عن التنفيذ أو تقرير عن تقدم األشغال يوضح أن املبلغ املطلوب دفعه قد أصبح 

 مستحقًا. 

نسخة من رسائل الصندوق العربي اليت وافق مبوجبها على العقود أو أوامر الشراء والتحقق  -3

قعة من العقد أو أمر الشراء وجداول من أن املستفيد قد قام بتزويد الصندوق العربي بنسخة مو

تقديم نسخة العقد املوقع أو أمر الشراء  الكميات والشروط العامة واخلاصة للعقد )ويكفي

 .(بطبيعة احلال مرة واحدة وليس مع كل طلب سحب

رفاق صورة من الكفالة املصرفية الواجب إكما جيب يف حال طلب سحب دفعة مقدمة  -4

رفاق الكفاالت اليت ينص عليها العقد )كفالة حسن إتقدميها مبوجب العقد، كذلك 

 التنفيذ وكفالة الصيانة(.

املستندات الدالة على صرف مبلغ طلب السحب )سند الصرف، سند القبض، كشف  -5

 ...(. بنكي

جنليزية )اسم احلساب، اسم البنك ة اإلرسالة من البنك تتضمن البيانات البنكية باللغ -6

 (.، السويفت كوديبان/ احلساب البنكيوالفرع، رقم اآل

بتدقيق طلب السحب واملستندات املؤيدة له للتأكد من أن البيانات  العربي يقوم الصندوق  

 به. امللحقةوالوثائق األخرى  خطاب التفاهمالواردة فيه صحيحة حسب ما جاء يف 

يقوم الصندوق بإصدار تعليماته  ،على طلب السحب واعتماده العربي بعد موافقة الصندوق

 املعونة. اجلهة املستفيدة منبدفع املبلغ إىل 
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 الحالة األولى 
( 1-1نموذج رقم ) 

ــــــ  ــــ ــــ ــ   ــ ــــ ــاــ :الــ

:مــــ ــــ  ــــ    ــــ  

ــاس ــــ ــ      ــ ــــ :المشــ

:ال    المســلســط لل ل 

 المحترمونالسادة  
الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي

+965/ 92/91/24959390ف كس: 
admin@arabfund.orgالب  د اإللكا   ي: 

 إدارة الشؤون المالية
 قسم سحوبات القروض والمعونات

 ب د،    ب اح   

ب أل    ( ) الم ض  :  ل  سح  مبلغ  

لسداد مبالغ سبق دفعها      

 ب ن       لخ    الاف ه  الم  ع با      فق   

 )ب لح  ف( سح  مبلغ ال ل    ل  الم  ع على هذا   االجام عي اال اص دي ب ن الص د ق ال  بي لإل م ء 

 أاي:  ؤكد م  المذك  ة  الم    من حس    

لمب لغ دف ه  الم  ع أد  ه كم  ه  م ضح في الب  ن الملخص الم فق بهذا )أ  الكش ف  أن هذا المبلغ م ل   سدادا   -1
الملخص  الم فق  بهذا(.

لسداد المب لغ المذك  ة  أ ه ل   حصط على م ح ه الم      أ ه ل   سح  من  بط أ  ل   اقد  ب ل  سح  مبلغ من هذ -2
. لسداد الك المب لغ من أ   جه  أخ ى

الاف ه من   المب لغ الس لف  الذك   د دف ت لا ف ذ المش    الم ص ص عل ه في الم دة أن  -3 البض ئعخ     ،  أن 
 أن ثم ه   ش    ش ائه    المش   المقدم  م  سب  ألغ اض    الم جزة أ ) /أ  الخدم ت أ  األشغ ط( المشا اة أ   

 م  سب . 

المش   إل ه ف م  اقد .  ه خ    الاف أ ه حاى ا   خه ل  اقع أ   مخ لف  ل ص ص  -4

أن المبلغ الم ل   سحبه  س  ي ال سب  الاي  م له  الص د ق من   م  المسا دات الم فق .  -5

:  ال ج ء إ دا  المبلغ في حس  

: Beneficiary Name

اإل جل ز  اس  المساف د ب للغ   
:Bank Name

:Bank Address

.Branch Name/No:ال  ب  اس  المساف د ب للغ   :

:Beneficiary Address:Swift Code

:IBAN/Account No.

 )عـــدد(

م  ع عل ه  م   .  ب  ن ملخص    األف هذا ال ل  من صفح   احدة  من

 المفوضون بالتوقيع 

ع ـا  ــ  : الـاـ  ـ ـع: اـل

ــ  اال ــ  اال: ســـــ : ســـــ

فــ   فــ  :اـل ـيـ  ـ  : اـل ـي

https://www.arabfund.org/Data/site1/pdf/Arabic/Grants/Withdrawal_Procedures_1.xlsx
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