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 _____________________________الفرع: 
 ________________________التاریخ: 

 عطاء أذون خزانة بالسوق األولىطلب الدخول فى 

 _______________________________اسم العمیل: 

 رقم الحساب: 

             

 ____________________________ رقم قطاع النشاط:

 أؤكد / نؤكد رغبتنا في الدخول فى العطاء القادم على أذون خزانة:
 .__________________تاریخ االستحقاق  __________________صدار االیوم  تاریخ  )__________________(

 لألذن الواحد عند االستحقاق. مصري جنیھ 100 )______________٪  بسعر ( ________: بعائد سنوي
جم   _____________________________________بتجنیب مبلغ    أصرح/ نصرح لبنك اإلمارات دبي الوطني (ش.م.م)

 ____________ __ _____  حسابنا رقم  جنیھ مصري ال غیر) في  ____________________________________(فقط  
 . الیوم
فى تاریخ اصدار    ___________________ رقم  على حسابنادبي الوطني (ش.م.م) بالخصم أصرح/ نصرح لبنك اإلمارات كما 

الخزانة اسمیة  أذون  بقیمة  علینا  العطاء  رسو  حالة  (فقط    جم   ____________________  فى 
  جنیھ مصري ال غیر). _______________________________

اإلمارات دبي الوطني (ش.م.م) وأنا/ نحن على علم  أن البنك المركزى المصرى ھو أمین الحفظ العام لكافة أذون الخزانة وأن بنك  
الثانوي الحفظ  أمین  لبنك  سیكون  نصرح  (ش.م.م)    ولذا  الوطني  دبي  رقم  اإلمارات  حسابنا  على  بالخصم 

 رسوم حفظ. (فقط مائة جنیھ مصري ال غیر) جم  100 ___________________
 . 2005لعام    91٪ وفقا لقانون الضریبة على الدخل رقم  20أن العائد على أذون الخزانة المصریة تخضع لضریبة    على علموأنا/ نحن  

ألي سبب من أو  بناءاً على طلب العمیل    الدخول فى عطاء أذون خزانة بالسوق األولىأنھ في حالة إلغاء/تعدیل/الرجوع عن طلب  
إتمام تنفیذ ھذا الطلب و إلغائھ ألسباب خارجة عن إرادة البنك أو ألي سبب من األسباب، یقر العمیل  األسباب أو عدم امكانیة البنك  

عاً بإلتزامھ و مسئولیتھ الكاملة عن كافة اآلثار المترتبة على مثل ھذا اإلجراء التزاماً كامالً تجاه مصرفنا دون قید أو شرط من ایاً نو
ھائي غیر مشروط و غیر قابل للرجوع فیھ حاالً أو مستقبالً على عدم إتخاذ ایة إجراءات قانونیة  كان. كما یقر و یتعھد العمیل بشكل ن

ضد مصرفنا أو الرجوع علینا بأیة مطالبات أو تعویضات من أیاً نوعاً كانت بخصوص إلغاء/تعدیل/الرجوع في الطلب المشار إلیھ 
 ء. بعالیھ أو اآلثار/النتائج المترتبة على مثل ھذا اإلجرا

 :التوقیع/التوقیعات المعتمدة

________________________ 
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