
 

 التوقيعات على حسابات جهات اإلسناد وإلغاء تبليغ                
عند فتح حساااج جد د دحد جهات اإلسااناد فيتم  تال إبوق توقيس السااادر الهمااإع لهال بيعتهاد وإلغاء التوقيعات  -

ع ع  86الشاااي ات إلى اإلداار الهإة  ح لبساااابات الب واح بولاار الهاليح على إساااتهاار االولى وطلبات دفاتإ 

 . حإف )ج( إلعتهادها طإفهال واوافاتنا بها

ع.ع.حـااإف ا (  86( تهـااـااـااا   ) 4عـااـااـاادد )حـااا اعتهـاااد التوقيعـااات اإفا بم  الإاسال خطاج اعتهد اهـاال له -

 والهإاد إعتهاد توقيعاتهال . ــــــال حــا التــوقيـــس ) اول / ثــاتى  ( ـــدا  بهــا ةــافـح توقيعــات اــــل لهـ

  بدد فيم اسهاء أصباج التوقيعات الهإاد إلغائها . التوقيعات حـا اعتهـاد الإاسال خطاج اعتهد اهـل له -

 

( 2( بند)256)علـــــى أن  تبـــــــــس ةافــــــــح الشــــــإوط الهنمـــــــوص عليهـــــــــا بالهـــــــــادر 

 2013إصداا اــــــــل الوئبــــح الهاليـــــح لــــولاار الهاليـــــح(2( بند )257والهادر )

 اـــــــس اـــإاعـــــار االتــــــــى :   

 عتهــــاد النهـــــا   عند إ -1

 بالنسبح لنها   التوقيعات االولى :-أ   

 ( والهمإع لسيادتهال ج)ع.ع.حـــــإف  86استهـــاار  حساب ال طإفنا على علـىيل هبلـغتعتهد ال أحد السادر ال      

 بيعتهاد وإلغاء  التوقيعات ادولى .       

 :بالنسبح لنها   التوقيعات الثوان -ج        

 ( والهمإع لسيادتهال إعتهاد وإلغاء ج)ع.ع.حـــــإف  86استهـــاار   علـىيل طإفناهبلـغتعتهد ال أحد السادر ال           

 ب وً ال :لتوقيعات الثوان ا           

  . اد إ الهد إ ح الهاليح بالهبافظح التابس لها الجهح 

   الجهح .التابعح لها بالولاار أوالهيئح الهإاقب الهالى 

  فى حالح عدم وجود اإاقب االى بالهبافظح أو الجهح اإلداار الهإة  ح لبسابات الب واح بولاار الهاليح( 

 . الإئيسيح التابعح لها جهح اإلسناد ( 

   : على أن  إاعى ان ت ون توقيعات سيادتهال استوفار للشإوط التاليح        

 للنهـــــــــــا   الهبفوظـــح طـإفنـا حاطــــــــابـق -      

 وليس  ( ال الوئبح الهاليح (257بالقـلـال الجـاف  ى السـل ال ـإوى االلاق او االسـود )طبقاً لنص الهادر ) -            

 . الببإ السائل               

 . ـــح الهطــابــس االايإ ـــــحع . ع حـإف أ , ج الهطبــوعــــح بهعــإف86استخـدام النهــا     -2      

 أو البـــاســــب اآللـى .ـــح ـــاتبـــــــح ال ـــــا   بــــاآللــــات النهـــــاتــــــاستيفـــــاء بيـ -3

 . ــحــالجههـــــــــوا ــــواضــــــــــــح واقإوء لشعــــــــــــاا أصل وتـــــال اتختـــــــال ةـــــافـــــح النهـــــا   بخ  -4

 . ـــمتبـــــد ــــــــــد اقـــــــــال البســـــــــــــــــاج الهــــــــإاد ) اعتهـــــــاد و إلغــــــــاء ( التــــوقيعات عليـ  -5

 تهاد توقيعاتهال الهإاد إعلتوقيعات الثوان للسادر أصباج ااالهد إ ح الهاليح ال قإااوافاتنا بموار طبا ادصل  -6

 .واضح واقإوء لشعاا الجههوا ح أصل وتال ااختواح بخعلى أن ت ون     

ع.ع .حـــإف ج ( الهـــإاد  86استهـــاار  –الثـاتــي  –بالتــوقيـعـات )ادول الشإوط الواجب اإاعاتها *

  مـــــــــــعب تقليــــــــــــــــــــــده -أ اعتهـــادهــــــال :

  سهـــــــل اضـــــاهـــــــاتـــــــــــــــــم -ج                         

 اتجـاتــس علـى ةــــافــح النهــــــــــــــــا    –                           

 ال  شتهــــــل علـــــــى حــــــــــإوف التينيـــــــــــح -د                           

 بالقلــال الجــاف  ى الســل ال ــإوى االلاق او االســود -هـ                         
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