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المستنــــدات المطلــوبـة 
  خدمة الختم اإللكتروني حسب المدة من نسختین ( بیانات رئیس مجلس اإلدارة +توقیع رئیس مجلس اإلدارة)عقد

رئیس مجلس اإلدارة).: الصفة /الشخص المفوض اسم رئیس مجلس اإلدارة /(االسم: اسم الشركة 
  (بیانات رئیس مجلس اإلدارة + توقیع رئیس مجلس اإلدارة) اإللكتروني من نسخة واحدةطلب إصدار خدمة الختم 

اإلیمیل: اإلیمیل العام للشركة) الشخص طالب اإلصدار موجود في السجل التجاري .  -(االسم: اسم رئیس مجلس اإلدارة ورقمھ القومي 
  .ختم الشركة على كل ما سبق
  اإلدارة ساریة. صورة بطاقة رئیس مجلس
  الشخص الموقع: یجب أن یكون لھ صالحیة تمثیل الشركات أمام الجھات الحكومیة وغیر الحكومیة وتوقیع العقود، وفي معظم الشركات

یكون ھذا الشخص ھو رئیس مجلس اإلدارة إال إذا نص السجل التجاري على غیر ذلك. 
 ویستلم التوكنبموجب التفویض المرفق األوراق و یوقع الذي سیسلم  تفویض الختم اإللكتروني من نسخة واحدة ببیانات الشخص. 

بنفسھ ال یلزم التفویض).  الشركة(في حالة حضور صاحب 
 + التفویض السابقصحة توقیع البنك على توقیع رئیس مجلس اإلدارة .
  المفوض یزور فرع إصدارEgypt Trust  :ومعھ كل ما سبق باإلضافة الى
  (لالطالع مع احضار صور) اصل السجل والبطاقة الضریبیة والقیمة المضافة 

.(في حالة الشركات المعفاة من القیمة المضافة أو الغیر مسجلة قیمة مضافة ال یلزم تقدیم شھادة القیمة المضافة ضمن األوراق المطلوبة)
  حدیث ( كامال ).السجل التجاري یكون مستخرج
  .صورة من البطاقة الضریبیة شاملة رقم الملف الضریبي
  .رسوم الخدمة كاش او إیصال التحویل على حساب البنك
  فقط. خصم على سعر شھادة الختم اإللكتروني  %3اصل اشعارات الخصم مختومة وممضیة
 .اصل وصورة بطاقة المفوض ساریة
 فیة لنفس الشركة فإنھا تتطلب نفس األوراق السابقة ونفس المصاریف (في حالة التجدیدفي حالة إصدار شھادة ختم على توكن إضا

 على نفس التوكن تخصم قیمة التوكن فقط من اجمالي رسوم الخدمة). 
 مساءا  4صباحا الى  8فرع ارض المعارض السبت من  ( من األحد إلى الخمیس عدا اإلجازات الرسمیة(.

  : اإلیمیل: /  ١٩٨٧٧الخط الساخن: /  ٠١٠٠٠٧۵٨٩٣٧الواتس ابinfo@egypttrust.com
  . یمكن زیارة أحد الفروع اآلتیة واإلصدار من خاللھا بعد تجھیز ومراجعة األوراق
 حسب أولویة الحجز من على تطبیق التوقیع اإللكتروني أو موقعنا.

 . للمشاة 4خلف بویة  -شارع صالح سالم  -أرض المعارض  * القاھره 
  . عقریة البضائ -مطار القاھرة المركز اللوجیستي  *

أكتوبر  الھیئة العامة لالستثمار الدور األرضي - طریق الواحات البوابة الثانیة مدینة اإلنتاج اإلعالمي* 

ةاإلسكندری   العامة لالستثمار الدور األول.ك طریق االسكندریة الصحراوي الھیئة *  
 رضى میناء اإلسكندریة أمام قسم الجمرك مینى النافذة الدور األ -١٠بجوار بوابة  -شارع الجمرك  *

 . مركز الخدمات اللوجیستیة -میناء دمیاط  * دمیاط 

 . شارع محمد علي الھیئة العامة لالستثمار الدور األرضي * بورسعید 
  .2بجوار باب -المركز اللوجیستي  *

الغرفة التجاریھ 
 القاھره 

 . الفلكى باب اللوق عابدین 4*

الغرفة التجاریھ 
 دمیاط 

 . دمیاط  -ش سعد زغلول  *
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 نموذج تفویض
  

  یجیبت تراست) لكتروني و تأمین المعلومات (إالساده/ الشركھ المصریھ لخدمات التوقیع اإل

  تحیھ طیبة وبعد... 

  .............................  نفوض نحن شركة/

  .............................  سجل تجارى رقم/

  .............................  رقم ضریبىةبطاق

  .............................  السید/

  .............................  ویحمل بطاقة رقم قومي/

لكتروني (إیجیبت تراست) في كل ما یتعلق بإنھاء  التوقیع اإلمام الشركة المصریة لخدمات  أفي تمثیلنا قانونیا  

ستالم وإني للشركة و التوقیع نیابة عنا على العقود و طلب اإلصدار  لكتروإجراءات أصدار شھادة الختم اإل

على الشركة قانونیة  لكترونى و كلمھ السر الخاصة بى دون أدنى مسئولیة  تسلیم النماذج و أدوات الختم اإلو

  .(إیجیبت تراست) لكتروني وتأمین المعلوماتالمصریة لخدمات التوقیع اإل

  و ھذا تفویض منا بذلك.

  .............................  االسم/

  .............................  الصفة/

  .............................  التوقیع/

  

  ختم الشركة                                                         اعتماد صحة التوقیع من البنك  
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