
 

 
   المفتوحة طرفنا والممولة بمعرفة حسابات التبليغ وإلغاء التوقيعات على 

 الوكالة األمريكية                                   
 المشروع : مديرإعتماد توقيع -1  

 الحالة : المستندات الالزمة فى هذة     

   يحدد به إسم وتوقيعإرسال صورة البروتوكول المبرم بين الوكالة االمريكية والجهة المنفذة للمشروع بحيث  -      

 . المشروع والذى يكون لسيادته الحق فى إعتماد وإلغاء التوقيعاتمدير        

 إستخدام النماذج  مع مراعاةتوقيع سيادته  نموذج ماد توقيع سيادتة على أن يرفق بهإرسال خطاب يفيد بإعت -      

 . (( 1نموذج) )   المعدة بمعرفة البنك        

                 إعتماد أو إلغاء التوقيعات :  -2 

 مع تحديد صفة ودرجة كل على حسابكم طرف البنك  المراد إعتمادهاإرسال خطاب يحدد به أسماء التوقيعات  -أ

  المعدة بمعرفة البنكنموذج بتوقيعات سيادتهم مع مراعاة إستخدام النماذج  (2)على أن يرفق به عدد توقيع 

 .  ( (1)  نموذج)

 على حسابكم طرف البنك .  المراد إلغاءهاإرسال خطاب يحدد به إسماء التوقيعات  -ب 

 مع مراعاة ان يكون الخطاب والنماذج مستوفاه للشروط التالية :     

 .المشروع المبلغ  بالبروتوكول  مديرمعتمدة من  -1            

  . النماذج مختومة بخاتم الجهة التابع لها المشروع-2            

 مستوفى للشروط التالية :  المعتمد للنماذج  المشروع  مديركون توقيع يعلى أن يراعى ان      

 طـرفنـا ذج المحفوظــومطــــــــابـق للنمـــــــــــ -1      

 وليس الحبر السائللسـن الكـروى االزرق او االسـود بالقـلـم الجـاف ذى ا -2            

 واضــــــــــــح ومقروء أصل و على ان يكون بخاتم الجهة التابع لها المشروعتختـــــــم كـــــافـــــة النمـــــاذج  -ج    

 ـــهتحـــــديــــــــــد رقـــــــــم الحســـــــــــــــــاب المــــــــراد ) اعتمـــــــاد و إلغــــــــاء ( التــــوقيعات عليـ -د    

  الثـانــي ( المـــراد اعتمـــادهــــــم : –*الشروط الواجب مراعاتها بالتــوقيـعـات )األول 

 يصـــــــــــعب تقليــــــــــــــــــــــده -أ                          

 يسهـــــــل مضـــــاهـــــــاتـــــــــــــــــه -ب                         

 متجـانــس علـى كــــافــة النمــــــــــــــــاذج  –ج                          

 الحبر السائل بوليس بالقلــم الجــاف ذى الســن الكــروى االزرق او االســود  -د                          

 طلب دفاتر الشيكات : -3
فى حالة الرغبة فى التصريح بدفاتر شيكات على حساباتكم المفتوحة طرفنا يرجى التكرم بموافاتنا بطلب دفاتر شيكات يفيد 

 -التاليه:كون مستوفى للبنود يمع مراعاة ان ذلك  
  البروتوكول المبرم بين الوكالة االمريكية والجهة المنفذة للمشروعبوالمحدد   المشروع مديرمعتمد من . 

 . معتمد بتوقيع ثان مبلغ على حسابكم طرفنا 

 . محدد به رقم الحساب المراد إصدار الدفاتر عليه 

 عدد الدفاتر المطلوبة .به  محدد 

  بعد تمويل الحساب المراد إصدار الدفاتر عليه .إال يتم تنفيذ الطلب ن لمع العلم بأنه                

 

                          يتم مخاطبة اإلدارة العامة للتوقيعات مباشرة بالتوقيعات المراد إعتمادها أو إلغاءها



 

 وكذلك طلبات دفاتر الشيكات
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 خاتم شعار الجمهورية

 يعتمد

 المشروعرئيس 

  

  

  

 ار القـومىـبنك اإلستثم
 األمريكية وكالةحسابات النموذج توقيع 

 (1نموذج )
 



 

  

 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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