Authorization No :
Civil Record #: ......................................................
Importer Computer #: …………………………..
Director General of Custom – RIYADH DRY PORT
Dear Sir,
D.G.
Of
Custom
Port
:
………………………………………………...
I , ……………………….…………………Residing in :……..
P.O Box………….……..Zip Code:…………………..………
Tel :……………….Fax….. ………. Telex…………………
C.R.#: ……………………………. Date …………
Issued by : …………..On:……………Expire on ...............
Member of Chamber of commerce and industry in
………
holding member ship#:……………………………………
Do here by state I have authorized customs broker :
Faisal Mohammed Abdalah Al-Eafan
License: 3656 dated: 21/05/1437H
To finalize all customs procedures, expedite
transactions , submit all required documents, attend
inspection and examination pay duties, sign release
card, receive the goods
I also state the following :
My commercial activity and goods I deal with and
import
and
export
it
is
:
……………………………………………
The imported goods is :
Quantity ………………… Origin …………………………
The consignment(s) belongs to me personally . I shall
be fully responsible for the validity of the information.
It is conforming with my statement on the ………..
declaration and documents attached to it. I am also
responsible for any violation committed in connection
with this authorization
This authorization is valid for one time only / or for a
period
………… From …………………… To …………………...

: تفويض رقم
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ : رقم السجل المدني
.......................................... رقم المستورد بالحاسب
 المحترم- سعادة مدير عام جمرك ميناء الرياض الجاف
السﻼم عليكم ورحمة ﷲ وبركاته
: أقر أنا
 الرياض:

: اسم المؤسسة
رمز بريدي
ب.ص
٠٠٠٠٠ فاكس
٠٠٠٠٠٠ هاتف
صادر من الرياض
سجل تجاري رقم
هـ١٤٠٠/٠٠/٠٠ هـ ينتهي١٤٠٠/٠٠/٠٠ وتاريخ
وعضو بالغرفة التجارية والصناعية في الرياض رقم العضوية

: بأنني قد فوضت المخلص الجمركي
فيصل محمد عبدﷲ العيفان
هـ١٤٣٧/٠٥/٢١  وتاريخ٣٦٥٦ الحاصل على رخصة التخليص رقم
بإنه اء كاف ة اﻹج راءات الجمركي ة والتعقي ب عل ى المع امﻼت وتق ديم كاف ة
 وحض ور إج راءات المعاين ة والكش ف و س داد الرس وم.المس تندات المطلوب ة
. والتوقيع على بطاقات الفسح واستﻼم البضاعة
: و اقر بأن
: والبضائع الواردة والصادرة
حسب السجل التجاري
: البضائع الواردة عبارة عن
.......................  مصدرها...................................كميتها
 اﻹرس اليات تع ود ل ي شخص يا وإنن ي مس ئول مس ئولية/ وان ه ذه اﻹرس الية
ال وارد
كاملة عن صحة هذه البيانات وإنه ا مطابق ة لتص ريحي عل ي بي ان
 كم ا إنن ي مس ئول ع ن أي مخالف ة ترتك ب. والص ادر والمس تندات المرفق ة ب ه
. بسبب هذا التفويض
 عامين: ويعتبر هذا التفويض ساري المفعول لمدة
هـ١٤٣// هـ إلى١٤٣ // من
: اسم المؤسسة

Corporation Name : ……………………………………….
Authorizer Name : …………………………………………
Signature : ……………………………………………

: اسم المفوض
:

التوقيــــع

Seal :
:

لخــــــتم

