
| 1

 الحالة الثالثة )ب(

(3 -ب 3نموذج رقم )

 طلب مقدم من البنك المراسل إلصدار تعهد نهائي

غير قابل للرجوع فيه من الصندوق لتغطية مبالغ يقوم البنك بدفعها

 التاريخ 
رقم اعتمادخطاب 
قرض رقم  اتفاقية
 المشـروع اسم 

االقتصادي واالجتماعيالصندوق العربي لإلنماء 

 الكويت 13080الصفاة   21923ص.ب. 

 الدائرة المالية 

 شعبة خدمة القروض

 تحية طيبه وبعد ،،،

)بإبالغ   البنك المصدر( أن نقوم اسم )     لقد طلب إلينا من  
وذلك لحساب   ...................رقم  المستندي عتمادأو تأييد( خطاب اال

لصالح   ..............غ المقترض( وبمبلاسم )
 المورد وعنوانه( عن توريد اسم )يذكر 

.)يذكر وصف البضاعة أو األشغال أو الخدمات(  وتنتهي مدته في

قأوم بسأداد ا   ونطلب إصدار تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه من الصندوق بأأن يأدفل لنأا المبأالغ التأي ن      
المستندي المذكور وعند وصول التعهد المشار إليه إلينا والتحقق من أنأه وا،، سأنقوم    عتمادبناء على خطاب اال

 المستندي السالف الذكر. عتماد)بإبالغ أو تأييد( خطاب اال 

سأتندي  الم عتمأاد وصول التعهد المشار إليه إلينا، نرسأل لمأم مأل  أذا صأورخ مأن خطأاب اال        انتظاروفي  
 المقترح.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،

البنك وعنوانهاسم   

توقيل المختص بالبنك        

ووظيفته( اسمه)   

مالحظة :  ذا الطلب يجوز تقديمه إلى الصندوق باللغة اإلنجليزية طبقا للنموذج المرفق.
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FORM (3B-3) 

CORRESPONDENT BANK’S REQUEST FOR ISSUANCE OF AN 

IRREVOCABLEAGREEMENT 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.  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 an Irrevocable Agreement to 

Reimburse (IAR), to reimburse us for payments which shall be made by us under and 

in accordance with the said letter of credit. Upon receipt of such agreement in form 

satisfactory to us we will    (advise or confirm) said letter of credit. 

In the meantime, pending the receipt of the necessary agreement, we are 

enclosing copy of the proposed letter of credit. 

Very truly yours 

.................. 

(Correspondent Bank) 

................................................... 

By (Authorized Signatures) 

(Names and Designation)
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