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طلب من المقترض إلى الصندوق إلصدار تعهد نهائي
غير قابل للرجوع فيه لتغطية مبالغ ولسحب مبالغ من القرض لهذا الغرض
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السادة المحترمين
الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي
ص.ب 21923 .الصفاة الرمز البريدي  13080الكويت
الدائرة المالية  -شعبة خدمة القروض
تحية طيبه وبعد ،،،
وفقا التفاقية القرض المعقودة بتاريخ  .............................بين ..................................
والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي يقر الموقع أدناه ويوافق على ما يأتي :
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(اسم البنك المراسل)
بنا ًء على الطلب المقدم من بنك .
يطلبب المقتبرض مبن الصببندوق أر يصبدر تعابدا ناا يببا ليبر قاببل للرجبوع فيببه ببأر يبدفع للببى البنبك المراسبل  -وفقببا
للشببروا المناسبببة التببي يقررلببا الصببندوق  -المبببالغ التببي يسببددلا البنببك الم يببد بنبباء علببى طببا االعتمبباد المسببتندي
المذكور بالبيار الملخص ويجوز لد ال تعديالت على طا االعتماد المستندي بشرا موافقة الصندوق كتابة.
أر المقرض يطلب من الصبندوق ويفوهبه ،بموجبب لبذا ،تفويهبا ناا يبا ليبر قاببل للرجبوع فيبه ،أر يبدفع مبن بين
آل ر للى البنك المراسل المذكور أعاله المبالغ التي يقوم البنك بسدادلا بنباء علبى طبا االعتمباد المسبتندي السبال
الذكر .وتعتبر المبالغ التي يقوم الصندوق ببدفعاا علبى لبذا النحبو ،مسبحوبة مبن القبرض ،ويحبق للصبندوق أر يعتمبد
عند قيامه بالدفع اعتماداً كلياً وقاطعاً وناا ياً على اإلقرارات الكتابيبة التبي يتقبدم بابا البنبك المراسبل والتبي تفيبد قيامبه
بسداد مبالغ بناء على طا االعتماد المستندي وفقا لأل كام والشروا الواردة به.
أر لذه المبالغ مطلوبة لكي يتمكن المقترض من مواجاة مصروفات مستحقة تدفع بـ
(يذكر نوع العملة)
وذلك كما لو موهح بالبيار الملخص.
أنه لم يسحب من قبل ،أو لم يتقدم بطلب سحب ،مبلغ من لبذا القبرض لسبداد المببالغ المبذكورة ،وأنبه لبم يحصبل علبى
قرض أو منحة لسداد تلك المبالغ من جاة أ رى.
أر المبببالغ السببابقة الببذكر مسببتحقة الببدفع لتنفيببذ المشببروع المنصببو عليببه فببي اتفاقيببة القببرض ،وأر البهببا ع (و أو
الخدمات أو األشغال) المشتراة مناسبة أللراض المشروع وأر ثمناا وشروا شرا اا مناسبة.
أنه تى تاريخه لم تقع أي مخالفة لنصو اتفاقية القرض المشار للياا فيما تقدم.
أر الموقع أدناه يوافق على أر أي للغاء للقرض ال يكور له أثر بالنسبة للجزء من القرض الذي أصدر عنه الصبندوق
تعادا ناا يا لير قابل للرجوع فيه بالدفع بناء على لذا الطلب.
يظل التزام الصندوق ،بناء على تعاده الناا ي لير قابل للرجوع فيه ،قا ما وذلك:
أ -للى أر يصل الصندوق ل طار كتبابي مبن البنبك المراسبل بءلغباء طبا االعتمباد المسبتندي محبددا المبلبغ البذي
تناوله اإللغاء.
 أما بالنسبة للمبالغ الباقية من طا االعتمباد المسبتندي ،بعبد انتاباء مدتبه أو بعبد اسبتفاء ألراهبه ،يظبل التبزامالصندوق باا قا ما ،للى أر يصله ل طار كتابي من البنك المراسل يحدد رصيد طا االعتماد المستندي البباقي
بدور استخدام.
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