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القاعددة العامدة دي من مبلدق القددرف يدد ا تودرع الىوقيدا علددى اتفاقيدة القدرف م بعدد من تصددب
نا ذة مباشرة ،إمنا يىم ع دا مبلهدع علدى ع عدات قدا ،ملواو دة م تهطيدة مصداري معىمددة منفقدت
عال على املشر ع م مسىحقة الد ا مؤيددة توود مسدىندات ا يدة ،لدق بقدا لنصدوص اتفاقيدة
القرف.

 - 1نفا اتفاقية القرف
يلزم تقديم األعلة املقنعة إىل الصند ق على من مجيا شر ط النفا املنصدوص علي دا ا اتفاقيدة
القرف قد حتققت تعىرب ا تفاقية نا ذة املفعول من الىاريخ الذي يرسد

يدع الصدند ق رسدالة

إىل املقرتف بقبولع األعلة املقدمة إلثبات حتقق شر ط النفا .
 - 2الىفويض بالسح
جيد د من يرسد د امل قدددرتف إىل الصدددند ق املسدددىند الرلدددي الددددال علدددى تفدددويض الشد د

م

األش اص املفوضني بىوقيا لبات السح ما منا ج توقيعات م معىمدة من قب ممث املقدرتف
حس د اتفاقيددة القددرف علددى النمددو ج املعددد لددذلق (منظددر امللحددق رقددم ( . ))1ا حالددة تعدددع
املفوضني يوض ممث املقرتف ما إ ا كانوا مفوضني بالىوقيا منفرعين م جمىمعني.
 - 3العقوع
جي تز يد الصند ق بنس ة موقعة من ك عقد م ممر شراء م ممر عم يدىم تهطيدة كد م
وزء من قيمىع من حصيلة قرف الصند ق.

يىم السح من القرف لىهطيدة قيمدة البئدائا ااددمات املبيندة ا قائمدة البئدائا امللحقدة باتفاقيدة
القددرف
كىابة.
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جيددوخ إعتددال تعددديالت علددى ددذ القائمددة إ بطلد مددن املقددرتف موا قددة مددن الصددند ق

يىم سح مبالق من القرف بإتباع إحدى احلا ت الىالية:
احلالة األ ىل :سىعاضة مبالق سبق ع ع ا.
احلالة الثانية :ملواو ة مد وعات مطلوبة
احلالة الثالثة :إلصدار تع د بالد ا:
م  -إلصدار تع د ما الىحفظ.
ب  -إلصدار تع د ن ائي غري قاب للرووع يع.
جيوخ ا احلا ت ا سىثنائية عم ترتيبات تاصة لسح مبدالق مدن القدرف يدىم ا تفداق علي دا بدني
املقرتف الصند ق.

ا مجيددا احلددا ت املشددار إلي ددا جيد علددى املقددرتف من يىقدددم بطلد إىل الصددند ق لسددح مبلددق مددن
القرف على النما ج امل صصة لك حالة تر ق ب ذا الطل املسىندات املؤيدة.

ك

ل سح يقدم إىل الصند ق يعطى رقما مسلسال بهض النظدر عدن احلالدة الد ينددرج حتى دا

ذا الطل  ،جيوخ إضا ة مرقام رعية تبني نوع حالة السح

الرقم املسلس للطل ا ك حالة .

ميكن للمقرتف من يىقدم بطل السح على الربيد ا لكرت ني مر قا باملسدىندات املؤيددة علدى من
يرس عن ريق الربيد السريا ( )DHL, ARAMEX, FEDEX….مص
املل

ل السح

البيدان

.
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