الحالة الثالثة (أ)
نموذج رقم (3أ)3-
طلب مقدم من البنك المراسل إلصدار تعهد مع التحفظ
من الصندوق بتغطية مبالغ يقوم البنك بدفعها أو استعداده بدفعها
الــتــاريــخ

خطاب اعتماد رقم
اتفاقية قرض رقم
اسـم المشـروع

:
:
:
:

إلى  :الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي
ص.ب 21923 : .الصفاة  13080الكويت
الدائرة المالية
شعبة خدمة القروض
تحية طيبه وبعد ،،
(بإبالغ أو تأييد)
(اسم البنك المصدر) أن نقوم
لقد طلب منا
(اسم المقتررض)
خطاب االعتماد المستندي رقم  ..............وذلك لحساب
وبمبلغ
(يذكر اسم المورد وعنوانره)
لصالح
(يذكر وصف البضاعة أو تنفيذ األشراا/
عن توريد
أو تقديم الخدمات) وتنتهي مدته في ....................
ونطلررب دصرردار تعهررد م ر الررتحفو مررن الصررندو بررأن يرردف لنررا المبررالغ الترري نقرروم بسررداد ا أو اسررتعدادنا
بسداد ا بناء على خطاب االعتماد المستندي المذكور وعند وصو /التعهد المشار دليه دلينرا والتحقرم مرن
أنه واف ،سنقوم
(بإبالغ أو تأييد) خطاب االعتماد المستندي سالف الذكر للمستفيد.
وفي انتظار وصو /التعهد المشار دليه دلينا ،نرسر لمرم مر
المقترح.

رذا صرورخ مرن خطراب االعتمراد المسرتندي

وتفضلوا بقبو /التحية،،
(اسم البنك المراسل وعنوانه)
توقيع المختص أو تواقيع المختصين بالبنك
واسمه ووظيفته أو أسماؤهم ووظائفهم
مالحظة  :ذا التقرير يجوز تقديمه دلى الصندو باللاة اإلنجليزية طبقًا للنموذج المرفم.
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CASE III-A
Form (3A-3)
CORRESPONDENT BANK’S REQUEST FOR ISSUANCE OF
A QUALIFIED AGREEMENT TO REIMBURSE
Date :
Our Reference
Issuing Bank’s Letter of Credit No.
Project Name :
AFESD Loan No.
To : Arab Fund for Economic and Social Development
P.O. Box 21923 Safat 13080 , Kuwait.
Finance Department
Disbursement Division
Dear Sirs,
We have been requested by ................................... (Name and address
of the issuing Bank) to .......................
....................... (advise or confirm)
a documentary letter of credit No. ................ (of issuing bank)
for account of ..........................................
(Name and address of the
Borrower)
in the amount of in favour of
(Name and address of Supplier) relating to
............................................................... (Description of Merchandise or services
or works) expiring on ..........................
We hereby request the Arab Fund to issue a Qualified Agreement to
Reimburse (QAR), to reimburse us for payments which shall be made by us
under and in accordance of the said letter of credit. Upon receipt of such
agreement in form satisfactory to us we will ................................ (advise or
confirm) the said letter of credit.
In the meantime, pending the receipt of the said agreement, we enclose
herewith a copy of the proposed letter of credit.
Very truly yours
...............................................
(Name and Address of Bank)
By .............................................
(Authorized Signatures)
(Names and Designation)
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