 - 1يعد طلب السحب بإحدى اللغات :العربية أو اإلجنليزية أو الفرنسية ،ويتكون الطلب مما يلي:
أ  -طلب رمسي على النموذج رقم (3ب  )1 -من املرفقات.
ب  -كشف ملخص أو أكثر على النموذج رقم (3ب  )2 -من املرفقات.
ج  -نسخة أو صورة واضحة من خطاب االعتماد املستندي الذي أصدره البنك املصدر.
د  -صورة مصدقة من العقد النهائي أو أمر الشراء الذي ستدفع املبالغ طبقا لنصوصه (إن مل
يكن املقرتض قد سبق وأرسل نسخة من هذا العقد إىل الصندوق).
هـ  -نسخة أو صـورة عـن الفـاةورة ايوليـة  Proforma Invoiceنسـخة عـن رسـالة الصـندوق
واليت مبوجبها متت املوافقة على متويل العقد.
 - 2يوقع الطلب الرمسي والكشف امللخص من قبل الشخص أو ايشخاص املفوضني بالتوقيع.
 - 3ميكــن للبنــك املراســل ةقــديم طلــب إىل الصــندوق العربــي علــى النمــوذج رقــم (3ب  )3 -مــن
املرفقات ،وهلذا الغرض يزود البنك املصدر يف بلد املقرتض البنك املراسل بنسخ مـن هـذا النمـوذج
الستعماله يف ةقديم الطلب املشار إليه.
يــتم ةعب ــة ا لكشــف امللخــص بإعطــاء بيــع البيانــات الــواردة فيــه وقــدد بوجــه خــاص رقــم واســم بنــد
البضائع كما وردا يف قائمة البضائع احملددة يف اةفاقية القرض .كما يراعى ذكر املفردات التفصيلية
للبند أو أي البنود اجلزئية (إن وجدت).

حال استالم طلب السحب يقوم الصندوق بتدقيقه ،ويف حال موافقته على الطلب ،يقـوم بإرسـال أصـلني
من ةعهده النهائي غري القابل للرجوع فيه إىل البنك املراسل طبقا للنموذج رقم (3ب  )4 -من املرفقـات
ويرفق بها صورة مـن خطـاب االعتمـاد املسـتندي املصـدر مـن قبـل البنـك املصـدر ،موقعـا عليهـا مـن قبـل
املفوضني بالتوقيع من الصندوق حيث يقوم البنك املراسل بالتوقيع من قبل االشـخاص املخـولني بـالتوقيع
لديه على أحد ايصلني بقبول شروط التعهد غري قابل للرجوع فيه وإعادةه للصندوق وميكن للصندوق
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إصدار ةعهده غري القابل للرجوع فيه قبل وصـول طلـب البنـك املراسـل املشـار إليـه يف البنـد رقـم ( )3مـن
الفقرة (أوال) أعاله على النموذج رقم (3ب .)3-
أما إذا مل يوافق الصندوق يي سبب من ايسباب على طلب السحب فإنه يقوم بإخطار املقـرتض كتابيـا
بأسباب عدم املوافقة.

أوال :بعد قيام البنك املراسل مباشرة بدفع أي مبلغ بناءً على خطـاب االعتمـاد املسـتندي ،يرسـل البنـك
املذكور إىل الصندوق ةقريرا يفيد السداد وطلبا لتغطية املبلغ طبقـا للنمـوذج رقـــم ( 3ب )5 -
مــن املرفقــات وذلــك مــع فــاةورة املــورد و نس ـخة أو صــورة مــن بوليصــة الشــحن (إن وجــدت) .وأي
مستند آخر يطلبه الصندوق على أن يكون ضمن شروط الدفع لالعتماد املستندي.
ثانيا :يقوم الصندوق بدفع املبلـغ املطلـوب إىل البنـك املراسـل مباشـرة وإشـعار كـل مـن البنـك واملقـرتض
بذلك ثم يقوم بإخطار املقرتض حبصول الدفع مبينا مقدار املبلغ ،والعملة اليت مت بها الدفع وةاريخ
الدفع ومقدار املبلغ املعادل بالدينار الكوييت الذي سحب من القرض بواسطة إشعار خصم مدين.
ثالثا :يف حالة وجود إخالل بشروط االعتماد املستندي أو يف حالة انتهاء صالحيته فإن الصندوق ال يقوم
بالــدفع إال إذا كــان قيــام البنــك بالوفــاء قــد مت وفقــا للعــرا املصــريف العــام أو مبوافقــة املقــرتض
والصندوق معا.

 - 1يرســل املقــرتض طلبــا إىل الصــندوق علــى النمــوذج رقــم (3ب  )6-مــن املرفقــات مــع صــورة مــن
التعديل الصادر عن البنك املصدر لالعتماد.
 - 2يقوم الصندوق بإصدار موافقته على التعديل إىل البنك املراسل كتابيا مع نسخة للعلم للمقرتض،
وذلك بعد إجراء التدقيق الالزم.
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