يتقدم املقرتض الذي يرغب يف سحب مبالغ من القررض ملااهةرم مرداا اط مبةاورم دف ردا
وعد ،إىل الصنددق وبةب سحب املبةغ املبةاب متبعاً اخلبااط التاليم :
 - 1يعد طةب السرحب وحدرد الةغراط :العرويرم د اليةيةيرم د الفرنسريم ،ديتكرا البةرب
مما يةي:
( ) طةب رمسي ةى النماذج ( )1- 2من املراقاط.
(ب) كشررم مة رر

د كذررر يررذكر ايررن مفرررضاط ونرراض الب ررا

د اخلرردماط د

األشغال املبةاب سحب مبالغ نةا ةى النماذج رقم ( )2- 2من املراقاط.
(ج) املستنداط املؤيدة.
 - 2ياقر البةررب الرمسرري دالكشررم املة ر

د الكشرراا املة صررم مررن قبررأ الشر

د

األش اص املفاضني والتاقي .
 - 3يعد طةب مستقأ لكأ ناع من نااع العمةم املبةاب سداضها دلكأ مستفيد ةى ددة.
 - 1يتم عبئم الكشم املة

وح باء مجي البياناط الاارضة اين دحيدض واهرن اراص رقرم

د سم وند الب ا الردض يف ا فاقيرم القررض .كمرا يرا رى ذكرر املفررضاط التفصريةيم
لةبند د ي من البناض اجلة يم (إ دهدط).
 - 2جتمي املبالغ الاارضة يف كأ كشم مة

ةى دده.

يقرردم طةررب السررحب مؤيررداً وصررارة مررن اررا ارة املررارض وةررا ويررا الب ررا (د /د اخلرردماط د
األشررغال) املررارضة ( د املقدمررم) د اررارة داضررحم نةررا د شررةاضة ررن العمررأ املن ررة د اررارة
داضحم نةا دإذا كا املبةرغ مسرتحقاً ونراء ةرى قرد ةرى سراا إأرام شرغال معينرم احنرن
يةرررةم قرررديم شرررةاضة املةنررردا املسرررؤدل رررن التنفيرررذ د قريرررر رررن قررردم األشرررغال ياضر ر
املبةرررغ املبةررراب ضاعرررن قرررد ارررب مسرررتحقاً .كرررذلب ارررب التحقرررن مرررن

املقررررتض

قررررد قررررام وتةديررررد الصررررنددق ونسرررر م ماقعررررم مررررن العقررررد العا ررررد إليررررن املبةررررغ املبةرررراب
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مصررحاو ًا وكترراب الصررنددق ،إ دهررد ،د الررذي ملاهبررن أررا املاااقررم ةررى العقررد د مررر
الشررراء .ديف دالرررم كرررا طةرررب السرررحب اررراص وداعرررم مقدمررم يرارررن ارررارة مرررن الكفالرررم
املصرررررايم الااهررررب قررررد ةا ملاهررررب العقررررد ،كمررررا اررررب إرارررراق كفالررررم دسررررن األضاء
 Performance Bondد  Cautionnement Definitifإذا ن

العقد ةى قديم هرذا

الناع من الكفاالط.

نررد قررديم طةررب سررحب مبررالغ سررداضاً ملصرراريم الشررحن دالتررومني دغررم ذلررب مررن مصرراريم
الشحن ،يةةم

يت من البةب الي را الكرايف الرذي كرن الصرنددق مرن

يررو ورني

كأ ونرد مرن ونراض مصراريم الشرحن دورني الب را اخلاارم وةرا دالرن داارن الصرنددق ةرى
أايةةا.

دالً:

يقام الصنددق وتدقين طةب السحب داملسرتنداط املؤيردة لرن لةتوكرد مرن

البيانراط

الاارضة اين احيحم دسب ما هاء يف ا فاقيم القرض دالاثا ن األار املةحقم وةا.
ثانياً :وعد ماااقم الصنددق ةى طةب السحب دا تماضه يقرام وحاردار عةيما رن وردا املبةرغ
لصاحل املستفيد ديقام وحابرار املقررتض ملاهرب إشرعار اصرم يت رمن مقردار املبةرغ
املدااع دالعمةم الن مت وةا الدا داملعاضل لةمبةغ املردااع والردينار الكراين يف راري
الدا .
مررا إذا ف ياااررن الصررنددق ألي سرربب مررن األسررباب ةررى طةررب السررحب احنررن يقررام
وحابار املقرتض وذلب كتاوياً ووسباب دم املاااقم ةى طةب السحب.
ثالذاً :يقررام الصررنددق ورردا املبةررغ املسررتحن والكامررأ ورردد ي اسررتقباع ،د سر أ مالررم
البنب الذي يقام وعمةيم الدا (إ دهدط) ،لقاء حتايرأ املبةرغ ةرى دسراب القررض،
ديتم إابار املقرتض وذلب.

|3

الحالة الثانية
نموذج رقم ()1-2
:
الــتــاريــخ
:
اتفاقية قرض رقم
:
اسـم المشـروع
الرقم المسلسل للطلب :
السادة المحترمين
الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي
ص.ب 21923 .الصفاة
الرمز البريدي  - 13080الكويت
الدائرة المالية
شعبة خدمة القروض
البريد اإللكترونيadmin@arabfund.org :
تحية طيبه وبعد ،،،
الموضوع  :طلب سحب مبلغ
(لمواجهة مدفوعات مطلوبة)
بين
وفقًا التفاقية القرض المعقودة بتاريخ
وبين الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي يطلب الموقع على هذا سحب مبلغ
من حساب القرض المذكور ويؤكد ما يلي :
-1
-2

-3
-4
-5

المل ذ

أن هذذذا المبلذذغ مطلذذوب لمواجوذذة مذذدفوعان مطلوبذذة مذذن المقتذذرض كمذذا هذذو موضذ فذذي ال شذ
المرفق بوذا (أو ال شوف المل صة المرفقة بوذا) .
أنه لم يسحب من قبل أو لم يتقدم بطلب سحب مبلغ من هذا القرض لسداد المبالغ المذذكورة وأنذه لذم يحصذل
على قرض أو منحة لسداد تلك المبذالغ مذن أيذة جوذة أ ذرا( ،مذا عذدا القذروض قصذيرة ا جذل (إن وجذد
منوا شيء) التي اقترضت ارتقابًا لسحب المبلغ المطلوب وعلى أن تسدد من هذا المبلذغ ،كمذا هذو موضذ
(أو ال شوف المل صة المرفقة بوذا).
في ال ش المل
مذذن اتفاقيذذة القذذرض،
أن المبالغ السالفة الذكر تدفع تنفيذًا المشروع المنصوص عليه في المادة
وان البضائع (و/أو ال دمان أو ا شغال) المشتراة أو المنجزة أو المقدمة مناسبة غراض المشروع وأن
ثمنوا وشروط إنجازها مناسبة.
أنه حتى تاري ه لم تقع أي م الفة لنصوص اتفاقية القرض المشار إليه فيما تقدم.
أن المبلغ المطلوب سحبه يساوي النسبة التي يمولوا الصندوق من قيمة المستندان المرفقة وبنفس العملة.
على النحو اآلتي :
والرجاء صرف المبلغ المطلوب بعملة

بإيداعه في حساب رقم
ببنك:
(اسم وعنوان البنك)
لفائدة:
(اسم المستفيد وعنوانه بال امل)
(عـدد)
ويتأل

هذا الطلب من صفحة واحدة ومن
التوقيع
االسم
الوظيفة
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:
:
:

بيان مل

موقع عليه ومرقم.

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

