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 الحالة الثالثة " أ "

 (1-أ3نموذج رقم )

طلب من المقترض إلى الصندوق إلصدار تعهد مع التحفظ

 لتغطية مبالغ ولسحب مبالغ من القرض لهذا الغرض

: الــتــاريــخ
: قرض رقم اتفاقية
: المشـروع  مـسا

المبلغ : : لبالرقم المسلسل للط

 السادة المحترمين

واالجتماعي االقتصاديالصندوق العربي لإلنماء 

 الصفاة  21923ص.ب. 

 الكويت 13080الرمز البريدي 

 الدائرة المالية

 شعبة خدمة القروض

 تحية طيبه وبعد ،،،
بين     القرض المعقودة بتاريخ  التفاقية وفقًا

يقر الموقع أدناه ويوافق على ما يأتي : واالجتماعي االقتصاديوالصندوق العربي لإلنماء 
على الطلب المقدم من بنك  بناًء - 1

 سم البنك المراسل(ا)     
للشعرو    وفقعاً  -معع العتحفب بعأن يعدفع العى البنعك المراسعل         يطلب المقترض من الصندوق أن يصدر تعهدًا 

ؤيعد بنعاء علعى بطعاع االعتمعاد المسعتندي       المبالغ التي يسعددها البنعك الم   -المناسبة التي يقررها الصندوق 
المذكور بالبيان الملخص ويجوز ادبال تعديالت على بطاع االعتماد المستندي بشر  موافقعة الصعندوق   

 كتابة.
قابعل للرجعوع فيعه، أن يعدفع معن  عين        رض يطلب من الصندوق ويفوضه، بموجعب هعذا، تفوي عاً   تأن المق - 2

علعى   بنعاءً أو اسعتعداده بسعدادها   اله المبعالغ التعي يقعوم البنعك بسعدادها      آلبر الى البنك المراسل المذكور أعع 
بطععاع االعتمععاد المسععتندي السععال  الععذكر. وتعتبععر المبععالغ التععي يقععوم الصععندوق بععدفعها علععى هععذا النحععو،  

علععى  وقاطعععا ونهاايععًا كليععًا اعتمععادًامسععحوبة مععن القععرض، ويحععق للصععندوق أن يعتمععد عنععد قيامععه بالععدفع    
مبعالغ بنعاء علعى    أو استعداده بسداد ات الكتابية التي يتقدم بها البنك المراسل والتي تفيد قيامه بسداد اإلقرار
 المستندي وفقا لأل كام والشرو  الواردة به. االعتمادبطاع 

أن هذه المبالغ مطلوبة لكي يتمكن المقترض من مواجهة مصروفات مستحقة تدفع بـ  - 3

 )يذكر نوع العملة(                    وذلك كما هو موضح بالبيان الملخص. 

أنه لم يسحب من قبل، أو لم يتقدم بطلعب سعحب، مبلعغ معن هعذا القعرض لسعداد المبعالغ المعذكورة، وأنعه لعم - 4

 يحصل على قرض أو منحة لسداد تلك المبالغ من جهة أبرى.
القعرض، وأن الب عااع    اتفاقيعة لدفع لتنفيذ المشروع المنصعو  عليعه فعي    أن المبالغ السابقة الذكر مستحقة ا - 5

 ن ثمنها وشرو  شرااها مناسبة.أ)و/أو الخدمات أو األشغال( المشتراة مناسبة ألغراض المشروع و
القرض المشار اليها فيما تقدم. اتفاقيةأنه  تى تاريخه لم تقع أي مخالفة لنصو   - 6

علعى بطعاع االعتمعاد   بأن يدفع الى البنك المراسل المبالغ التعي قعام بسعدادها بنعاءً     ال يكون الصندوق ملزما - 7

القعرض أو بععد ايقعا      التفاقيعة المستندي المشار اليه آنفا في  الة قيام البنك بالسداد بعد الغاء القرض طبقا 
 .االتفاقيةهذه  أل كامالسحب من القرض طبقا 

ن يدفع الى البنك المراسل تلك المبالغ بعد الغعاء القعرض أو ايقعا     ومع ذلك يجوز للصندوق  سب تقديره أ 
 السحب، وتعتبر المبالغ المدفوعة مسحوبة من القرض بموافقة المقترض.
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