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التاريخ:
أنا املوقع  /نحن املوقعين أدناه  ..........................................................................................................................................................عن نفسي  /أنفسنا و  /أو بصفتي /
بصفتنا  ............................................................................................................................................أمنح هذه الوكالة الداخلية وحتت كامل مسئوليتي وبدون ادنى مسئولية
على بنك إتش إس بي سي مصر أو على أيا من موظفيه حاال ومستقبال يف تنفيذها وآثارها إىل كال من:
...................................... /.................../..................

الوكيل األول ������������و��������������������������������������������������ل�������������������������������������������������ا.....................................................الوكيل الثاين
السيد/
العالقة بين املوكل و صاحب احلساب ��������������������������������������م����������������������������������������������������ق�������������������������������������������������ر���������������������������������������������������
...............................................................................
رقم/نوع أثبات الشخصية ���������������������ت�������������������������������������������������  .....................................................تاريخ انتهاء اثبات الشخصية���������
...............................................................................
اجلنسية/اجلنسيات املتعددة ��������������� �������������������������������������������������د����������������������������������������������������ل�������������������������������������������������ب���������������������������������������������������
...............................................................................
بلد امليالد �������������������ب��������������������������������������������������  ...................................................بلد اإلقامة ���������������  . .................................................تاريخ انتهاء اإلقامة (ان وجد) .................................
عنوان اإلقامة الدائم ����������������������������������������� �������������������������������������������������م����������������������������������������������������ق�������������������������������������������������ر���������������������������������������������������
...............................................................................
رقم التليفون����������� :ل��������������������������������������������������م�������������������������������������������������ع����������������������������������������������������ل�������������������������������������������������ا���������������������������������������������������
...............................................................................
العمل  /الوظيفة ��و��������������������������������������������������ن�������������������������������������������������ع.....................................................عنوان حمل العمل ...............................................................................................................................
..............................................................................................................................................

���������������������������������ا��������������������������������������������������ل�������������������������������������������������ع����������������������������������������������������ل�������������������������������������������������ا���������������������������������������������������
...............................................................................

....................................................
������������������������������������������������������ت�������������������������������������������������� �������������������������������������������������م����������������������������������������������������ق�������������������������������������������������ر���������������������������������������������������
...............................................................................

رقم تليفون حمل العمل ��������������������������������ر�������������������������������������������������  .....................................................رقم تليفون احملمول

������������������������������������
...............................................................................

أمنح الوكيل و/أو الوكيلين الصالحية الكافية للتعامل مع مصرفكم بكل أنواع املعامالت كما هو موضح ادناه  ،نيابة عني /
عنا على احلساب الرئـيـ ـ ـ ـ ـ ــسي رقم  ...................................................................................... /وباقي احلسابات الفرعية التي تخصني حتت هذا احلساب (
يشار إليه فيما بعد بـ " احلساب " )
 -1التوقيع على فتح و تشغيل و غلق احلسابات اجلارية و  /أو حسابات التوفير بالعمالت احمللية و  /أو األجنبية و كافة
احلسابات االخرى و التصرف فيها باالطالع و بالسحب و الصرف و اإليداع و التحويل  ،كما له احلق يف طلب استصدار
دفاتر الشيكات و استالمها و التوقيع على الشيكات نيابة عني  /عنا و املسحوبة على حسابي  /حسابنا و تظهير
الشيكات الصادرة بإسمي  /بأسمائنا و صرف و حتصيل قيمتها وكذا له احلق يف طلب و استالم كشوف احلساب نيابة
عنى و له حق تقديم كافة الطلبات و استالمها و التوقيع على جميع املستندات املطلوبة لذلك.
 -2اقتراض املال بإسمي  /بأسمائنا لقاء رهن الودائع و  /أو الشهادات و  /أو السندات أو أية مبالغ موجودة باحلساب
 -3التوقيع على فتح و تشغيل و جتديد و كسر و فك الودائع ألجل و  /أو الشهادات و  /أو السندات بالعملة احمللية و  /أو أية
عملة أجنبية.
 -4التوقيع على األوراق التجارية و على خصم الكمبياالت و الشيكات واملسحوبات بالعملة احمللية و  /أو األجنبية.
 -5كما له  /لهما احلق يف طلب إصدار و استالم و استعمال و إلغاء الكروت البالستيكية ( بطاقات اخلصم املباشر و بطاقات
االئتمان ) و األرقام السرية اخلاصة بها.
 -6التوقيع نيابة عني على فتح االعتمادات وكذا توقيع التقارير و ايصاالت القبض والسحب والصرف و التحويالت
 -7استالم املستندات و الصكوك و األوراق التجارية ( سندات أو كمبياالت أو شيكات ) و الفواتير و  /أو بوالص الشحن التي
تخصنا أو تخص بضائع مشحونة بإسمي  /بأسمائنا و  /أو بإسم شركة .................................................................................................................و التي
أمثلها بصفتي  /بصفتنا.
 -8و له  /لهما حق طلب خدمة التليفون البنكي و خدمة اإلنترنت و استالم األرقام السرية اخلاصة بهما و استعمالها.
 -9له /لهما حق فتح حسابات لصناديق االستثمار بكافة أنواعها و بدون حد أقصى ،و إجراء كافة التعامالت عليها (شراء و /
أو بيع و  /أو استرداد و  /أو إلغاء و  /أو عدول .)...............
 -10له  /لهما احلق يف إجراء التحويالت الداخلية و اخلارجية سواء كانت لصاحلي (املوكل) أو لصالح الوكيل االول والثاين
أو لصالح مستفيد أو مستفيدين من الغير.
تبقى هذه الوكالة سارية املفعول وأقر بمسئوليتي القانونية عن كافة االعمال والتصرفات التي تتم بمقتضاها إىل الوقت
إشعارا خطيا مني  /منا بإلغائها.
الذي يتسلم فيه البنك
ً
بنك إتش إس بي سي مصر .ش.م.م.
صدر عن بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م ،306 ،.كورنيش النيل ،املعادي ،القاهرة ،مصر – ص.ب ،124 .املعادي.

 -11اعادة تشغيل احلسابات اخلاملة/الراكدة جزئيا
 -12له احلق يف طلب سداد جميع انواع التسهيالت االئتمانية املمنوحة للموكل و استالم اخملالصات عنها
نموذج توقيع الوكيل األول�����������������������ن...................................................نموذج توقيع الوكيل الثاين �������������������
.....................................................
نموذج توقيع كل من الوكيل  /الوكيالن
توقيع الشهود:
بحضورنا نحن املوقعين أدناه بصفتنا شهود على توقيع هذه الوثيقة نؤكد على ما جاء أعاله ،و نحن نشهد على صحة هوية
األطراف املذكورين يف هذه احلالة.
............................. �������������������������� ��������������������������.����������������������������.���������������������� -1

...................................... /.................../.................

............................. �������������������������� ��������������������������.����������������������������.���������������������� -2

...................................... /.................../.................

............................. �������������������������� ��������������������������.����������������������������.���������������������� -3

...................................... /.................../.................

توقيع صاحب احلساب:

......................................................................................................................................................................................................................................

الستعمال البنك فقط
		
تم االستعالم عن الوكالء و مراجعة القائمة احملظورة
تم توقيع كل من الشهود و الوكالء يف حضور املوظف اخملتص

نعم
نعم

		
		

ال
ال

اسم املوظف اخملتص ...................................................................................................................................................................................................................................... :توقيع املوظف اخملتص:

....................................................................

موافقة و توقيع مدير الفرع على الوكالة الداخلية-:
االسم  ..................................................................................... .................................................. ......................................................... .................................................. ........................التوقيع .........................................................................
مالحظة:
 -1إن توقيع جميع أطراف هذه الوكالة يجب أن تتم بحضور شاهدين أو شاهد و شاهدتين ،و عندما تمأل هذه االستمارة نرجو
شطب كلمة جمتمعين أو منفردين حسب األحوال.
 -2التأكد من صفة الشخص املوكل يف حالة كونه يمثل شركة أو جهة من اجلهات و لكل منهما حق توكيل الغير يف هذه
األعمال أو وكيل أو وصي على شخص.
 -3االحتفاظ بصورة إثبات شخصية الوكيل مع أصل التوكيل.
 -4توقيع العميل املعتمد مطلوب عند أي  /كل تغيير أو شطب  /مسح يف البيانات املوجودة يف الوكالة الداخلية.
تطبق الشروط واألحكام.

بنك إتش إس بي سي مصر .ش.م.م.
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