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 نموذج لتقديم بالغ 

 

 التاريخ: اليوم ___________، الشهر_____________، السنة________. 

  Managing Director, CEIU      إلى

البريدي العنوان        Managing Director, Complaints-resolution, Evaluation & Integrity Unit  

AIIB Headquarters, Tower A Asia Financial Center, No. 1 Tianchen 

East Road, Chaoyang District, Beijing 100101 

                        : البريد اإللكتروني

     ppm@aiib.org 

 رقم الفاكس:  

+86-10-8358-0003 

بشأن المشروع الذي يموله  الطلب هذا  ونحن )االسم رباعي(_________________________________ مقدم

. ____________ ______البنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية المعروف بإسم __________________   

___. في دولة_________________________ ______ __________________في  المشروع يتواجد  

_________________________________________________________. نحن نسكن في منطقة  

عالمة صح إذا  من فضلك ضع إرفاق خريطة "إن أمكن" توضح المنطقة التي يتم مناقشتها. هل هناك خريطة مرفقه؟ 

   . (       )كان هناك خريطة 

(فاكس )          -تليفون )       (  -بريد إلكتروني )       ( -يمكن التواصل معنا من خالل: خطاب )       (  

 العنوان _____________________________________________________________ 

 __________________________________________ ________________________  

الدائرة البريدية ____________________________   الدولة _________________________  

فاكس_______________  رقم التليفون_____________________ كود المنطقة_____________  

اإللكتروني_________________________________________________________ البريد   

بالفاكس )     (.  -بالبريد اإللكتروني )    ( -خطاب )    ( عن طريق البالغفضل أن نستلم إقراراً بتمام استالم نحن ن  

 نحن ال نريد أن يتم ذكر إسمنا أو أي معلومات متعلقه بنا )        (. هذا بسبب _______________________ 

_________________________________________________________________________ 
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 نحن نفوض )اإلسم(_________________________________________________________________

البالغ. بالقيام بالنيابة عنا بتقديم هذا  

________________________________________________________________________التوقيع   

)         (، طلب بمراجعة االمتثال بالقواعد الحاكمة     طلب لفض نزاع   ،(      خطابنا عبارة عن: استعالم عن التعامل مع مشروع )       

)          (ال نعلم ماذا نختار من هذه االختيارات للمشروع )         (،   

نحن نعتقد  لقد تم إحداث ضرر بنا بسبب بعض التأثيرات البيئية أو االجتماعية الناتجة عن المشروع بالطريقة )الطرق( الموضحه أدناه. و

ق الموضحه أدناهانتهاكه لسياساته البيئية واالجتماعية بالطرثبت  قد  بأن بالبنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية  

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج يقدم عن طريق جهة ممثله لمقدمي البالغ

ممثال عن ______ أنا _____________________________________________________)اإلسم رباعي(،  

_______ قد تم تفويضي من قبل   ____________________________________________)إسم المنظمة(  

عنهم  نيابة بالتقدم بذلك  (مقدمي هذا البالغ___________________________________)  
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فاكس )         ( -تليفون )       (  -بريد إلكتروني )       ( -ويمكن التواصل معي من خالل: خطاب )       (  

 العنوان _____________________________________________________________ 

 ___ _______________________________________________________________  

 الدولة _________________________ الدائرة البريدية ____________________________ 

 رقم التليفون_____________________ كود المنطقة_____________ فاكس_______________ 

________________________________________ البريد اإللكتروني_________________   

بالفاكس )     (.  -بالبريد اإللكتروني )    (  -بتمام استالم البالغ عن طريق خطاب )    (يفيد ستلم إقراراً افضل أن  أ  

 أنا ال أريد أن يتم ذكر إسمي أو إسم منظمتي أو أي معلومات متعلقه بنا )        (. هذا بسبب _______________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


