طلب شراء شهادات بالدي
Belady Certificate-Purchase APPLICATION
-1مبلغ الشراء

1-The principal amount

املبلغ باألرقام :

…………..………………………………………………….

Amount in Digits:

املبلغ باحلروف:

( فقط ).........................................................................

Amount in Letters:

 -2مدة الشهادة
مدة الشهادة :

2- Certificate period
 3سنوات

سنة

 5سنوات

5 years

3 years

Year

 -3عملة الشهادة
دوالر أمريكى

Certificate Period
3- Certificate Currency

يورو

دوالر اسرتاىل

جنيه اسرتلينى

 -4البيانات الشخصية للعميل

4- Customer data :

االسم بالكامل

Full Name

( كما هو مدون مبستند إثبات الشخصية )

) ( as written on the personal ID

الرقم القومي
جواز السفر

GBP

AUD

Euro

USD

National ID
رقم الجواز /

تاريخ االنتهاء /

جهة اإلصدار

Passport Number
Place of Issue

بيانات االتصال داخل مصر :

Contact information in Egypt :

عنوان العميل املدون مبستند إثبات الشخصية

) Address ( as written on the personal ID

احملافظة

Governorate

بيانات االتصال باخلارج :

Contact information abroad:

عنوان العميل

Customer Address

صندوق الربيد  /الرقم الربيدي

P.O. Box / Zip Code

الدولة

Country

رقم التليفون احملمول

Mobile Number

رقم تليفون املنزل

Home Number

بيانات الوظيفة :

Business information:

الوظيفة او املهنة

Occupation

اسم جهة العمل

Name Of Employer

عنوان حمل العمل

Address Of Employer

رقم تليفون العمل

Telephone No. of Employer

الربيد االلكرتوني

Email Address

 -5حالة الشراء باسم القاصر

5- In case of Purchase in the name of a Minor

االسم بالكامل

Full Name

الرقم القومي

National ID

جواز السفر

رقم الجواز /

جهة اإلصدار
 -6رقم احلساب الشخصي بعملة الشهادة طرف البنك ( ان وجد )
رقم احلساب
الفرع

تاريخ االنتهاء /

Passport Number
Place of Issue
6- Existing Account number in Certificate Currency
Account Number
Branch

يضمن البنك املركزي املصري ملالكي الشهادات احلق يف حتويل مبالغ االسرتدادات والعائد بعملة الشهادة اىل حساب العميل خارج
مصر اذا طلب ذلك وبدون حد أقصى للتحويل.
 -7شروط ومواصفات الشهادات:

7- Terms and Conditions of certificates

 الشهادة امسية وال جيوز تداوهلا أو تظهريها أو حتويل قيمتها أو خصمها أو رهنها أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات الناقلة للملكية.
 تصدر هذه الشهادة لألشخاص الطبيعيني املصريني املقيمني باخلارج بأمسائهم الشخصية و ألبنائهم القصر .
 تصدر الشهادة بفئة مائة( دوالر أمريكى – يورو – دوالر اسرتاىل  -جنيه اسرتلينى ) ومضاعفاتها وبدون حد أقصي وجتدد الشهادة وفقا و رغبة العميل
مبعدل العائد املعلن يف حينه ما مل يعلن البنك املصدر غري ذلك .
 مدة الشهادة (سنة  /ثالث سنوات  /مخس سنوات) تسري اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء .
 تدر الشهادة عائد نصف سنوي ( ثابت طوال مدة الشهادة ) لكافة مدد الشهادة وحيتسب اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء
 تسرتد الشهادة بكامل قيمتها يف تاريخ استحقاقها بذات العملة  ،وميكن اسرتدادها قبل ذلك التاريخ وفقاً وما يلي:
 شهادة بالدي مدة مخس سنوات
 ال جيوز اسرتداد قيمة الشهادة قبل مضي عام اعتباراً من تاريخ بدء سريان الشهادة املشرتاه .
 يف حالة االسرتداد خالل الفرتة بعد  12إىل  22شهر من تاريخ بدء سريان الشهادة ( قبل اضافة الكوبون الرابع ) فيتم خصم  % 75من قيمة العوائد املنصرفة
 يف حالة االسرتداد خالل الفرتة بعد  22إىل  36شهر من تاريخ بدء سريان الشهادة (بعد اضافة الكوبون الرابع ) فيتم خصم  % 60من قيمة العوائد املنصرفة
 يف حالة االسرتداد خالل الفرتة بعد  36اىل  24شهر من تاريخ بدء سريان الشهادة (بعد اضافة الكوبون السادس ) فيتم خصم  %50من قيمة العوائد املنصرفة .
 يف حالة االسرتداد خالل الفرتة بعد  24اىل  60شهر من تاريخ بدء سريان الشهادة (بعد اضافة الكوبون الثامن) فيتم خصم  %20من قيمة العوائد املنصرفة .

 شهادة بالدي مدة ثالث سنوات
 ال جيوز اسرتداد قيمة الشهادة قبل مضي  6شهور اعتباراً من تاريخ بدء سريان الشهادة املشرتاه .
 يف حالة االسرتداد خالل الفرتة بعد  6إىل  12شهر من تاريخ بدء سريان الشهادة (قبل اضافة الكوبون الثاني) فيتم خصم  % 00من قيمة العوائد املنصرفة .
 يف حالة االسرتداد خالل الفرتة بعد  12إىل  22شهر من تاريخ بدء سريان الشهادة (قبل اضافة الكوبون الرابع) فيتم خصم  % 75من قيمة العوائد املنصرفة .
 يف حالة االسرتداد خالل الفرتة بعد  22إىل  36شهر من تاريخ بدء سريان الشهادة (بعد اضافة الكوبون الرابع) فيتم خصم  % 50من قيمة العوائد املنصرفة

 شهادة بالدي مدة سنة
ال جيوز اسرتداد قيمة الشهادة طوال فرتة سريانها .


سيتم تنفيذ عملية الشراء باملبالغ الواردة من اخلارج بصايف القيمة بعد خصم املصاريف والعموالت الذي يتقاضها املراسل وفقاً وفئات الشهادة ،
وفى حالة وجود مبالغ تقل عن ادني فئة للشهادة سيتم اضافتها اىل حساب العميل طرف مصرفنا .



ميكن للعميل إسرتداد الشهادة من خالل فروع البنك املصدر أو مبوجب طلب كتابي معتمد بتوقيعه ويف تلك احلالتني يتم تسوية القيمة
االسرتدادية للشهادات و إضافة قيمتها الي حساب العميل وفقاً و رغبته .



بيانات العمالء املقيمني بالواليات املتحدة (قانون االمتثال الضرييب ": )"FATCA
أتعهد بتسليم أصل منوذج ( w9مستويف كافة البيانات من اسم وعنوان ورقم  SSNوتاريخ وتوقيع و waiverيف حالة حصولي على اجلنسية
األمريكية سواءً باالكتساب أو بامليالد أو متتعي حبق اإلقامة الدائمة بها أو تسليم منوذج  w8benإذا كانت حاليت فيما عدا ذلك للبنك املصدر
قبل استالم الشهادة .
أقررر بررأني أطلعررت علررى كافررة شررروط ومواصررفات الوعرراء والعائررد عنررد االصرردار وكررذا كافررة األسررعار الرريت يررتم تطبيقهررا عنررد االسرررتداد خررالل أي

فرررتة مررن عمررر الشررهادة ،وقبلررت الشررراء علررى أساسررها وال حيررق لرري االعرررتا

عليهررا حرراالً أو مسررتقبالً و أرجررو املوافقررة علررى شررراء شررهادة بررالدي

وفقا و البيانات املدونة منى بالطلب عاليه و اليت أقر بصحتها و مسئولييت الكاملة عنها .
اسرم العميل :

Customer Name

التوقيع :

حتريراً يف :

Signature

/

/

20

/20

/

Date :

