طلب تفويض مهام

Tasks Delegation Request
رقم الفرع

إسم الفرع

التاريخ

Branch No.

Branch Name

Date
اسم المنشأة

Entity Name

نفوض بموجب هذا الخطاب

Upon this letter, we delegate
 التوقيعNationality

Signature

الجنسية

 رقم الهويةName

ID No.

االسم

:مالحظات
. نأمل استخدام نموذج منفصل لكل شخص،• في حال اختالف المهام المفوضة من شخص إلى آخر

Notes:
• In case the delegated tasks differ from one person to the other, a separate form has to be filled
for each person.
• Kindly attach photocopies of the personal identification for each person certified by the entity.

.• نأمل إرفاق صور من إثباتات الهويات الشخصية مصدقة من قبل المنشأة

نفوضهم بالمهام أدناه على الحسابات التالية أرقامها

Delegating them with the below tasks on the following accounts
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نأمل تحديد المهام التي يشملها التفويض بوضع عالمة صح ( ) و عالمة خطأ
 ) للمهام التي ال يشملها التفويض (جميع نماذج و خطابات الطلبات يجبx (
:)أن تكون موقعة من قبل صاحب الصالحية على الحسابات

Please mark the deputized tasks by ( ) and by ( x ) for the
non-deputized tasks (All request forms and letters should be
signed by the authorized representatives on the accounts):

. استالم كشوف الحسابات واإلشعارات المتعلقة بحساباتنا.1

1. Receiving statement of accounts and their notes.

. االستعالم عن أرصدة الحسابات.2

2. Inquiring the accounts balances.

 تسليم و استالم طلبات إصدار الشيكات و دفاتر الشيكات والشيكات.3
.المرفوضة وأوراق االعتراض الخاصة بها والحواالت المالية بكافة أنواعها

3. Handing and receiving checks issuing requests, checkbooks,
declined checks, objection letters and all financial transfers.

. تسليم طلبات ربط الودائع اآلجلة وتعديلها واستالم مستند التنفيذ.4

4. Handing requests of booking and modifying the time deposit,
and receiving the execution document.

 تسليم طلبات إصدار وتعديل وإلغاء وسداد خطابات الضمان واإلعتمادات.5
.المستندية والتحاصيل المستندية وتعديلها وإلغائها

5. Handing requests of issuing, modifying, cancelling and paying the
letters of credit, guarantee and documentary collections.
6. Handing payment requests related to the entity for Government
services, credit cards and Labor Office’s visas.

 تسليم طلبات سداد فواتير الخدمات الحكومية والعامة وبطاقات االئتمان.6
.والتأشيرات الخاصة بالمنشأة
 إيداع النقد والشيكات المجيرة من المنشأة في أي حساب من حساباتنا.7
.المذكورة أعاله

7. Depositing cash and checks indorsed by the entity in any above
mentioned accounts.

: أخرى.8

8. Others:
This delegation is valid, legally effective and binding for us, unless a written
cancellation letter is received or the expiration of delegates’ IDs. We fully bear
any responsibility stemming from misusing this delegation, with no responsibility
on the Bank or its employees. This delegation is for what is mentioned. This
delegation does not grant the agents in any case the authority of acting on our
behalf in signing on any document which leads to move our mentioned accounts.

يظل هذا التفويض سارياً ومنتجاً لكافة أثاره القانونية وملزماً لنا ما لم يصلكم خطاب خطي
بإلغائه أو بانتهاء هوية المفوضين مع تحملنا الكامل ألية مسئولية تنتج عن إساءة استخدام
 إن هذا التفويض. وهذا تفويض بما ذكر،هذا التفويض دون أي مسئولية على البنك أو موظفيه
ال يعطي المفوضين بأي حال من األحوال صالحية التوقيع نيابة عنا على أي مستند يؤدي إلى
.تحريك حساباتنا المذكورة

Client or Authorized Representatives
Contact No. رقم االتصال
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Signature

التوقيع

التوقيع
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الجنسية
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