ﺗـــﻮﻛـــﻴــﻞ داﺧـــﻠـــﻲ ﻟــﻠــﺘـــﻌـــﺎﻣـــﻞ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺤـــﺴــــﺎب
Power of Attorney and Authorization for Oprating
the Account

التاريخ
Date
رمز الفرع
Branch Code

اسم الفرع
Branch Name
اسم المنشأة
Entity Name

Upon this letter we authorize نوكل بموجب هذا الخطاب

التوقيع
Signature

التاريخ
Date

العنوان خارج المملكة العربية
السعودية
Address outside KSA

العنوان
Address

رقم الهوية
ID NO.

نوع الهوية
ID Type

االسم
Date

مجتمعين او منفردين او باجتماع أي من
Jointly, severally or any of
 نأمل كتابة التوكيل على مطبوعات المنشأة شاملة الصالحيات الممنوحة للوكيل أو الوكالء،  في حال اختالف صالحيات التوكيل عما ذكر أدناه.  نأمل تعبئة اإلتفاقية المخصصة لذلك،  من أجل التفويض على التعامل بالقنوات اإللكترونية: مالحظات
.  تأمل إرفاق صور من إثباتات الهويات الشخصية مصدقة من قبل المنشأة. أو تقديم وكالة شرعية بذلك
Notes : or the purpose of delegating the usage of Electronic Channels , kindly fill in the designated agreement . In case of differences of Powers of Attorney from what is mentioned below , we kindly request
to write a Power of Attorney on entity's letter including the powers granted to the attorny ( s ) or submit a legal power of attorney . Kindly attach photocopies of the personal identification for each person
certified by the entity

In signatures on our behalf on the following accounts في التوقيع نيابة عنا على الحسابات التالية أرقامها
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- To operate the account, and to transfer deposit therin or withdrawals therefrom, o sign, endorse
or transfer, pay, receive, issue and use check and checkbooks, and other payment instruments
such as ATM cards and credit cards, and their PIN numbers, and to open related credit accounts,
to issue payment orders, transfers and to conduct all types of banking transactions on our
account/ (s) with you (credit / debit / savings or investment), whether in Saudi Riyal or in foreign
currency , and to sign, withdraw, accept and endorse checks, promissory notes, bills of exchange,
withdrawals, and other documents, in our name or on our behalf, and to issue to you any
instructions with respect to such accounts and funds without limitations as to maximum
amounts.
-If the attorney makes the withdrawal against my current or process any financial transactions
that may result in exceeding the balance, thus causing an overdrawn
payment of the service charge and commissions due to the Bank upon demand. I am obliged to
sign any documents to attest to my indebtedness that are caused by this overdrawn account. In
addition I must provide the collateral that may be acceptable to the Bank.
-To accept and receive notices, advices, claims, and statements of accounts and other
documents related to our accounts with you and to acknowledge the approval and correctness of
the balances thereof.
-In general he / they shall represent us and are authorized to carry out all the above mentioned
transactions on our behalf.
-This power of attorney is effective and valid until you receive written notice from us for canceling
or amending it .
-This document was drafted in both Arabic and English languages. In case of any contradiction
between the two texts, the Arabic text shall prevail.

 واستالم واصدار والتعامل بالشيكات،  وصرف،  وتظهير أو تحويل،  وتوقيع،  باإليداع والسحب،  للتعامل على الحساب وبطاقات االئتمان وأرقامها،  من بطاقات للصرف اآللي وأرقامها السرية، ودفاتر الشيكات ووسائل الدفع األخرى
/  وإصدار أوامر الدفع والتحويالت وإجراء كافة أنواع المعامالت على حسابنا، السرية وطلب فتح حساباتها االئتمانية
،  سواء بالريال السعودي أو العمالت األجنبية وأن يوقع، ) حساباتنا معكم ( دائنة أو مدينة أو ادخارية أو استثمارية
 باسمنا وبالنيابة عنا،  ويقبل ويظهر الشيكات والسندات ألمر والكمبياالت والسحوبات والمستندات األخرى، ويسحب
 في حال قيام.  وذلك بدون حد أقصى للمبالغ،  وأن يصدر إليكم أية تعليمات بخصوص هذه الحسابات واألموال،
 يترتب عليها تجاوز،  أو إجراء أية معاملة عليه، الوكيل بالسحب على حسابي الجاري
 فإنني أتحمل كافة المسؤوليات وااللتزامات المترتبة على ذلك بحيث ألتزم بتغطية،رصيد الحساب بحيث يتم كشفه والتزم، الحساب المكشوف باإلضافة إلى الخدمات والعموالت المستحقة للبنك بمجرد إشعاري من البنك بذلك
 وتقديم الضمانات التي يقبلها البنك، بالتوقيع للبنك على أية مستندات لتوثيق مديونيتي الناتجة عن كشف الحساب
لقاء ذلك
 واإلقرار،  قبول واستالم اإلشعارات والمطالبات وكشوف الحساب وغيرها من المستندات المتعلقة بحساباتنا معكم. بصحة أرصدتها
ً
نيابة عنا إلجراء كل المعامالت الموضحة بعالية
ًوكيال مفوضا
 فإن له أن يقوم مقامنا ويكون،وعلى العمومً
يبقى هذا التوكيل ساري المفعول حتى يصلكم منا كتابة ما يلغيه أو يعدله وعند التعارض بين النصين يغلب النص العربي وحده،  حرر هذا المستند باللغتين العربية واإلنجليزية-
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: وإجراء التصرفات التالي بيانها

In signatures on our behalf on the below actions:

ﺗـــﻮﻛـــﻴــﻞ داﺧـــﻠـــﻲ ﻟــﻠــﺘـــﻌـــﺎﻣـــﻞ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺤـــﺴــــﺎب
Power of Attorney and Authorization for Oprating
the Account

Authorized Representatives ) صاحب الصالحية بتوكيل الغير ( الموكل أو الموكلون

رقم االتصال

التوقيع

الجنسية

رقم الهوية

االسم

Contact No.

Signature

Nationality

ID NO.

Date

: مالحظات
البد من توقيع الوكالء الجدد على بطاقة توقيع وتحديد صالحياتهم المالية

-

نأمل إرفاق صور من إثباتات الهويات الشخصية موقعة من حامليها

-

Notes :
-

New authorized representatives should sign the Signature Specimen Card and specify their financial authorizations

-

Kindly attach photocopies of the Government IDs duly signed by the cardholders

تمت التوقيعات أمامي وتحققت من شخصية الموقعين وصفتهم
Signatures were witness in my presence and i have verified the identity and capacity of the signatories
رقم الفرع
Branch No.
التوقيع
Signature

التاريخ
Date

الرقم الوظيفي
Employee No

اسم الفرع
Branch Name
االسم
Name
المصادقة على
التوقيع
Signature
Verification
اعتماد المصادقة
Verification
Authentication

توقيع العميل
Clients Signature
المصادقة على التوقيع
Signature Verification
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يسمح للشركات بتفويض العامل الذي تكون الشركة رب عمله ومقيم في المملكة على إدارة حساباتها البنكية وال يسمح بقبول تفويض العامل الوافد إلدارة حسابات شركة أخرى سواء أكانت تابعة أو شقيقة
ال يسمح للبنك بأن يقبل تفويضا من المواطن السعودي لغير السعودي أو لغير الخليجي بتشغيل حسابات المؤسسات الفردية باستثناء مواطن سعودي يفوض زوجته غير السعودية أو والده أو والدته أو أبنه أو ابنته غير السعوديين او
.  شريطة ان يكون المفوض يحمل وثيقة إقامة سارية المفعول،مواطنة سعودية تفويض زوجها غير السعودي او والدها او والدتها او ابئها او ابنتها غير السعوديين
)ال يسمح لمالك المنشأة الوافد الذي ال يشمله نظام االستثمار األجنبي بتوكيل غيره سعوديين أو غير سعوديين (بإدارة حسابات المنشأة
Companies shall be allowed to authorize a resident employee under its sponsorship to manage their bank accounts. However, the resident employee shall not be allowed to manage accounts of
another subsidiary or sister company. The Bank shall not be allowed to accept a mandate from a non-Saudi or non-Gulf national to operate his personal accounts, except an authorization made by
a Saudi national to his non-Saudi wife, father, mother, non-Saudi son or daughter, or an authorization made by a female Saudi to her non-Saudi husband, father, mother, or non-Saudi son or
daughter, provided that the authorized person has a valid Iqama document. Resident enterprise owner who is not covered by the Foreign Investment Act may not authorize others (Saudi or nonSaudi) to manage the enterprise accounts.
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