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، يتقدم املقرتض، الذي يرغب يف سحب مبالغ من القرض استعاضة  ملبغةغ  م مبةالغ سةبع ا ععةا  عة        

إىل الصندمق بطغب سحب املبغغ املطغةب  لغةأ  ي يةتع إلةداا ممقةديع الطغةب بعةد إيةام لفغ ة  الةد             

 مباشرة ميتب  يف ذلك ما يغي :

 

 يعد طغب السحب بإحدى الغغات : العرب    م اإلجنغ زي   م الفرنس   ميتكبي الطغب مما يغي: .1

 ( من املر قات.1-1طغب رمسي لغأ النفبذج رقع ) .  

كشف مغخص  م  كثر يذكر   ه مفراات بنبا البضائ   م اخلةدمات  م اششةغاا املطغةب      .  

 ر قات.( من امل2-1سحب مبالغ لنعا لغأ النفبذج رقع )

 املستندات املؤيدة. .ج 

 

يبق  الطغب الرمسي مالكشف املغخةص  م الكشةبا املغخصة  مةن قبةخ الشةخص  م اششةخا          .2

 املفبضني بالتبق  .

 يعد طغب مستقخ لكخ نبع من  نباع العفغ  املطغب  سدااها. .3

 

سةع بنةد   انات املطغبب  محيدا ببجةه اةا  رقةع م   يتع معبئ  الكشف املغخص بإلطاء مج   الب ا - 1

ذكر املفةراات   أالقرض، كفا يرال امفاق  البضائ  كفا مراا يف قائف  البضائ  احملداة يف 

 البنبا اجلزئ   إي مجدت.من التفص غ   لغبند م ي 

 جتف   املبالغ الباراة يف كخ كشف مغخص لغأ حده. - 2

 امفاق ةة الصةةندمق بسةةداا مةةد بلات يةةر قبةةخ مةةاري  نفةةاذ   إذا كةةاي مةةن املتفةةع لغ ةةه  ي يقةةبم   - 3

 كثر. القرض مجب إيراا مثخ هذه املد بلات لغأ حده يف كشف مغخص مستقخ  م 

 



 

 

 | 3  

 

 مقدم املستندات اآلم   م  كخ طغب سحب )ما مل يبا ع الصندمق لغأ غري ذلك(.

 

)م/ م اخلةدمات  م اششةغاا( املةبراة ) م املقدمة (  م صةبرة       بعا ب ةاي البضةائ     امبرة صاارة من املبرا - 1

 ماضح  لنعا  م شعااة لن العفخ املنجز  م صبرة ماضح  لنعا.

 املستند الداا لغأ سداا املبغغ املستحع لغفبرا لغأ النحب التالي: - 2

 ،  م االست ممبا يف د  إيصاا باالست م من قبخ املبرا  م الفامبرة املختبم  من املبرا .  

الصك املغغي )كفب الة   م سةند إذنةي(  م الشة ك املغغةي الةذي   سةداا املبغةغ مببجبةه  م صةبرة            .  

 لنه،  م 

 مستندي،  م  التفاامقرير من بنك يف د السداا إذا كاي السداا قد   بناء لغأ اطا   .ج 

 . ي ال خ آار يقدم لغصندمق مجيده مقببال  .ا 

 

الشحن، مإذا معةذر ذلةك شسةبا  يبا ةع لغ عةا الصةندمق دكةن مقةديع إقةرار مةن            صبرة من ببل ص  - 3

املبرا  م من مك خ الشحن، بةني البضةائ  قةد شةحنر مجيةب  ي يتضةفن هةذا اإلقةرار مةاري  الشةحن           

 ممس غ  الشحن مامسعا مم ناء الشحن مم ناء البصبا.

إذا كاي طغب السحب لسداا ا عات  م  قساط سبع  ي ا ععةا املقةرتض بنةاء لغةأ لقةد،  إنةه جيةب         - 4

كتةةا  كةةذلك م مقةةديع نسةةخ  مةةن العقةةد الةةذي يةةر مببجبةةه الصةةفق   م نسةةخ  مةةن  مةةر الشةةراء        

حتةأ يتسةنأ ا ة   ي مبغةغ بنةاء      الذي ما ع مببجبه لغأ العقةد  م  مةر الشةراء،    م ،إي مجد ،الصندمق

ي مقديع نسخ  العقد املبق   م  مر الشراء بطب ع  احلاا مرة ماحدة مل س م  كةخ طغةب   لغ ه. ميكف

فةةاا مع نةة   إنةةه يغةةزم مقةةديع  لغةةأ لقةةد لغةةأ  سةةاع إيةةام  ل  بنةةاًء سةةحب. مإذا كةةاي املبغةةغ مسةةتحقا 

د املعندع املسؤما لن التنف ذ  م مقريةر لةن مقةدم اشلفةاا يبضةا  ي املبغةغ املطغةب  سةدااه قة          شعااة

ار ةاق صةبرة مةن الكفالة  املصةر          كفا جيب يف حاا طغب سةحب ا عة  مقدمة ،    مستحقا. با ص

 م  Performance Bondر ةاق كفالة  حسةن اشااء    إالباجب مقددعا مببجةب العقةد. كفةا جيةب     

Cautionnement Definitif إذا نص العقد لغأ مقديع هذا النبع من الكفاالت. 

اا لغةأ املشةرمع، يغةزم مقةديع شةعااة مةن هةذا االستشةاري مبةا يف ةد           يف حال  مجبا استشاري لإلشةر  - 5

 إيام اشلفاا املع ن  مبضبع طغب السحب.

لند مقديع طغب سحب مبالغ سدااا ملصاريف الشةحن مالتةنمني )نبلةبي( مغةري ذلةك مةن مصةاريف الشةحن،         

الةةذي دكةةن الصةةندمق مةةن  ي يةةربد بةةني كةةخ بنةةد مةةن بنةةبا      يغةةزم  ي يتضةةفن الطغةةب اإليضةةا  الكةةايف   

 مصاريف الشحن مبني البضائ  اخلاص  بعا ماليت ما ع الصندمق لغأ يبيغعا.
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يقبم الصندمق بتدق ع طغب السةحب ماملسةتندات املؤيةدة لةه لغتنكةد مةن  ي الب انةات الةباراة          : مال 

   القرض مالبثائع اشارى املر ق  بعا.  ه صح ح  حسب ما جاء يف امفاق 

بعد مبا ق  الصندمق لغأ طغب السحب مالتفااه يقبم الصندمق بإصدار معغ فامه بد   املبغغ  :ثان ا 

مببجةةب إشةةعار اصةةع يتضةةفن مقةةدار املبغةةغ  إىل املقةةرتض  م إلذنةةه، ميقةةبم بإاطةةار املقةةرتض  

 املد بع بالدينار الكبييت يف ماري  الد  .املد بع مالعفغ  اليت   بعا الد   ماملعااا لغفبغغ 

 مةةا إذا مل يبا ةةع الصةةندمق شي سةةبب مةةن اشسةةبا  لغةةأ طغةةب السةةحب  إنةةه يقةةبم بإاطةةار       

 املقرتض بذلك كتاب ا بنسبا  لدم املبا ق  لغأ طغب السحب.

ها البنةك  يقبم الصندمق بتحبيخ املبغغ املستحع بالكامخ، ميتحفخ املقرتض  ي  لفبل  يتقاضةا  : ثالثا 

 مقابخ حتبيخ املبغغ إىل املستف د.
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 الحالة األولى

(1-1نموذج رقم ) 

:الـتــاريــــخ
:قرض رقــم اتفاقية
:المشــروع  مــاس

: الرقم المسلسل للطلب

 السادة المحترمين

واالجتماعي االقتصاديالصندوق العربي لإلنماء 

 الصفاة  21923ص.ب. 

 الكويت - 13080الرمز البريدي 

 الدائرة المالية

 قروضشعبة خدمة ال

 admin@arabfund.orgالبريد اإللكتروني: 

تحية طيبه وبعد ،،،
الموضوع : طلب سحب مبلغ  

لسداد مبالغ سبق دفعها 

بين     القرض المعقودة بتاريخ  التفاقية وفقًا
يطلب الموقع على هذا سحب مبلغ  واالجتماعي االقتصاديوبين الصندوق العربي لإلنماء 

 من حساب القرض المذكور ويؤكد ما يلي :

ي البيذذان المل ذذم المرفذذ  ب ذذذا    لمبذذالغ دفع ذذا الموقذذع أدنذذا  كمذذا هذذو موضذذ  فذذ       أن هذذذا المبلذذغ مطلذذوب سذذداداً       - 1

 الكشوف المل صة المرفقة ب ذا(. )أو
حب مبلغ من هذا القرض لسداد المبالغ المذذكورة وأنذه لذم يحصذل علذى      أنه لم يسحب من قبل أو لم يتقدم بطلب س - 2

( شذيء قرض أو منحة لسداد تلك المبالغ من أية ج ذة أرذر ، )مذا عذدا القذروض قصذيرة اإجذل  )من وجذد من ذا          
لسحب المبلغ المطلوب وعلى أن تسدد من هذا المبلغ، كما هو موض  في الكشف المل م  ارتقابًا اقترضت يالت

 المرف  ب ذا )أو الكشوف المل صة المرفقه ب ذا( .
تفاقية القرض، وأن ا    أن المبالغ السالفة الذكر قد دفعت لتنفيذ المشروع المنصوص عليه في المادة - 3

لمشذذتراة أو المنةذذأة  أو المقدمذذة مناسذذبة إشذذراض المشذذروع وأن  من ذذا   البضذذا ع )ووأو ال ذذدما  أو اإشذذ ا ( ا
 وشروط شرا  ا مناسبة.

 القرض المشار مليه فيما تقدم. اتفاقيةأنه حتى تاري ه لم تقع أية م الفة لنصوص  - 4

 أن المبلغ المطلوب سحبه يساوي النسبة التي يمول ا الصندوق من قيمة المستندا  المرفقة. - 5

في حساب رقم  بعملة جاء ميداع المبلغ والر
)حساب المستفيد المصرفي( 

 ببنك  
وعنوان البنك( مـسا) 

لفا دة : 

المستفيد وعنوانه بالكامل( سما) 
 )عـدد(      

موقع عليه ومرقم. بيان مل م        ويتألف هذا الطلب من صفحة واحدة ومن 

المقترض عنه: المفوض )أو المفوضون( بالتوقيع
:التوقيع :التوقيع 

:مـاالس:سم اال
: الوظيفة:الوظيفة

mailto:admin@arabfund.org
http://www.arabfund.org/Data/site1/pdf/Arabic/Withdrawal_Procedures_1.xlsx
mailto:admin@arabfund.org
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