
 

 بالنسبة لشركات القطاع العام والشركات القابضة تبليغ وإلغاء التوقيعات    

  وشركات القطاع الخاص                                 
             

حتى يتمكن من إعتماد أو إلغاء التوقيعات  لتبليغ توقيع السيد رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك -

 طلبات دفاتر الشيكات : إعتماد و

  مع مراعاة إرفاقه بالمستندات التاليه :إعتماد توقيع السيد رئيس مجلس إدارة الشركة بإرسال خطاب 

 .من احد البنوك التجارية  توقيع الالمصادقة على  على أن يتم بتوقيع سيادته  معتمد نموذج  *    

 . يكون مختوم  بخاتم الشركةمع مراعاة أن صورة قرار تعيين سيادته كرئيس لمجلس إدارة الشركة *     

 صـورة من السجل التجـارى للشركة على أن تكون مختـومة بخـاتم الشركة كـصورة طبق األصل مع إحضار *    

 بالبنك .من قبل اإلدارة القانونية أصل السجل التجارى لإلطالع عليه       

 

 لتبليغ توقيعات السادة أصحاب التوقيع األول /الثانى : -

 لغاء  محدد به أسماء السادة المراد إعتماداألستاذ/رئيس مجلس إدارة الشركة إرسال خطاب معتمد من السيد أوا 
 على أن يتم إرفاقه بالمستندات التالية :توقيعاتهم 

 مع مراعاة الآلتى :على حساب الشركة طرف البنك  توقيعاتهم ج بتوقيعات السادة المراد اعتمادذ( نمو 2*عدد )  

 إعتماد النماذج من السيد األستاذ/ رئيس مجلس اإلدارة*           

  ة أم مجتمعة )أول و ثان (منفرد امن حيث كونه اتتحديد نوع التوقيع*           
 ود وليس بالحبر السائل .الكروى االزرق اواالس التوقيع بالقلم الجاف ذو السن*           

 بخاتم الشركة .  النماذج ختم*           
 صورة محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة والذى يوضح أسماء السادة المراد تبليغ توقيعاتهم والذين * 

 مع مراعاة ختمه بخاتم الشركة بكافة أنواعها  البنوكأمام لسيادتهم حق التوقيع عن الشركة    
 

 ملحوظة : 
 بخاتم  لمقدمة)بالنسبة للشركات التابعة لوزارةاإلنتاج الحربى وشركات قطاع األعمال العام يتم ختم المستندات ا 

 شعار الجمهورية باإلضافة إلى خاتم الشركة (  .
   البنك والذى يمكنكم اإلدارة العامة للتوقيعات بيتم تبليغ التوقيعات على نموذج توقيع الشركات المعد بمعرفة 

ستيفاء بياناتة   . ( (2نموذج ) ) طباعته وا 
 طلب دفاتر شيكات : -

  يتم مخاطبة إدارة التوقيعات بخطاب معتمد بتوقيعان أحدهما للسيد / رئيس مجلس إدارة الشركة محدد به عدد

 الدفاترالمطلوب التصريح بها وكذلك رقم الحساب المطلوب الدفاتر عليه .

 

 

 لتوقيعات مباشرة بالتوقيعات المراد إعتمادها أو إلغاءهاالعامة ل دارةاإليتم مخاطبة 

 كذلك طلبات دفاتر الشيكاتو 
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 ار القـومىـبنك اإلستثم
 نموذج توقيع شركات

 (2نموذج)
 

  

  

  

 خاتم شعار الجمهورية ختم الشركة

 يعتمد

 رئيس مجلس اإلدارة



 

 

 وسائل التواصل مع اإلدارة العامة للتوقيعات   
 

 

              ش عبد المجيد الرمالى باب18  :              العنوان           

 اللوق القاهرة                                             

  

 باب اللوق  11589:        الرقم البريدى          

 

  27953945/ 27941336:            تليفون               

 

 27921987  :      فاكس                    

 

  27987365/27987366اإلدارة العامة للتوقيعات   :

                                           27921987  

         

E-mail: (sign @ nib.gov.eg) 
  .com)sign.nib@gmail(               
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