
, كمستفيد غير قابل للتغيير ( المستفيد الغير قابل للتغيير ) بموجب الوثيقة المشار إليها أعاله، هو مقابل التسهيالت  إن تعيين     
المصرفية / القروض الممنوحة من المستفيد الغير قابل للتغيير للمتعاقد .

فى تاريخ االستحقاق , وفى حال توجب التسهيالت المصرفية / القروض من قبل المتعاقد لصالح المستفيد الغير قابل للتغير , تدفع مستحقات الوثيقة , ان وجدت , مخصوما 
منها اى دين على الوثيقة , ان وجد , الى المستفيد الغير قابل للتغيير وذلك بقيمة مجموع رصيد المبالغ المستحقة بموجب التسهيالت المصرفية / القروض او بقيمة المبلغ الصافى 

لمستحقات الوثيقة , ايهما اقل .

" اإلقتراض جزئيًا او كليًا على قوة هذه الوثيقة أو إجراء أى تعديل عليها إال بعد الحصول على موافقة كتابية من  ال يجوز للمتعاقد "    
. المستفيد الغير قابل للتغيير "    

تنازل المتعاقد بناء على طلبه عن حقة فى تصفية الوثيقة المذكورة رقمها أعالة الى المستفيد الغير قابل للتغيير------------------ بحيث يكون األخير هو الطرف الوحيد الذى يحق 
لة  تصفيه الوثيقة واستالم قيمة التصفية وقتما يشاء وذلك وفقًا لشروط الوثيقة وبما ال يزيد عن مجموع رصيد المبالغ المستحقة بموجب التسهيالت المصرفية / القروض 

الممنوحة من المستفيد الغير قابل للتغيير للمتعاقد. 

من المتفق عليه بان سجالت الشركة تشكل اثباتا فاصال ونهائيا للمستفيد الغير قابل للتغيير وللمستفيد الثانوى بالنسبة الى دين على الوثيقة , ان وجد , بينما تشكل سجالت 
المستفيد الغير قابل للتغير اثباتا فاصال ونهائيا للشركة بالنسبة لمجموع رصيد المبالغ المستحقة بموجب التسهيالت المصرفية / القروض , ان وجدت .

من سنة     من شهر   شهادة على ماتقدم وقع كل من المتعاقد والمستفيد الغير قابل للتغيير هذا التظهير فى 

المستفيد الغير قابل للتغيير                                      المتعاقد    
لقد تم وضع خاتم وتوقيع الشركة على هذا التظهير الجل تدوينه فى سجالتها ولتطبيقه وفقا لما هو وارد اعاله , ال تتحمل الشركة اية مسؤولية بالنسبة لصحة او دقة التسهيالت 

المصرفية / القروض او العالقة الناشئة بين المتعاقد والمستفيد الغير قابل للتغيير .

 التاريخ       /      /

أصرح بأننى وكافة المشمولين في نفس الوثيقة بأن : . أنا الموقع أدناه :    
-  تحتفظ "متاليف "بالحق فى إنهاء "الوثيقة"بإرادتها المنفردة اذا لم يقدم "المتعاقد"خالل المهلة المحددة لذلك المستندات المثبتة لوضعه فيما يتعلق بكونه خاضعًا من عدمه 

.(FATCA) للضريبة في الواليات المتحدة األمريكية الغراض قانون االلتزام بضريبة الحسابات االجنبية االمريكي
-  يقر "المتعاقد"ويوافق علي ان تقوم "متاليف " وفقا لمطلق تقديرها باالفصاح عن اية معلومات تتعلق بحسابه  و/ أو بأية وثائق مملوكة له الي الهيئات الحكومية داخل او خارج 

. ( FATCA) جمهورية مصر العربية ، ال سيما علي سبيل المثال ال الحصر ، ألغراض االلتزم بقانون ضريبة الحسابات االجنبية االمريكى
-  كما يصرح "المتعاقد"بموجب هذا البند لـ"متاليف "بتبادل البيانات و/ أو المعلومات التى تتعلق به او بـ "الوثيقة" , مع شركتها األم و/ أو شركاتها التابعة أو الشقيقة أو التي تنتمى 

إلى مجموعة "متاليف"او ألى كيان اخر  يتعين على "متاليف " أو علي أى من الشركات او الكيانات المرتبطة بها االفصاح له عن اى مما سبق.

المتعاقد: أ/  طلب/ وثيقة رقم:      
 المؤمن عليه: أ/

جنسيات آخرى : الجنسية :      
رقم : مستند إثبات الشخصية للجنسية اآلخرى :   

تاريخ إنهاء المستند :      /       /   
محل الميالد :
محل اإلقامة :
عنوان العمل :

عنوان المراسالت :

�����

هل أقمت خالل الــ ١٨٣ يوما الماضيين أو أمضيت ثلث أيام السنة الماضية أو سدس أيام السنة القبل الماضية فى الواليات المتحدة األمريكية؟           
نعم             ال  

( المستفيد الثانوى ) مخصومًا منه أى دين على الوثيقة ، إن وجد ، مع فائدتة .

االسم                                     صلة القرابة بالمؤمن علية                                 السن                      النسبة 
يتم دفع رصيد المبلغ الصافى لمستحقات الوثيقة ، إن وجد ، إلى :
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