Authorization

ﺗﻔــويض

Civil Record #: -------------------------------------------------

------------------------------------------- : رقم السجل المدني

Importer Computer #:----------------------------------------

-------------------------------------- : رقم المستورد بالحاسب

Authorization # : ----------------------------------------------

----------------------------------------------- : رقم التفويض

Import

تصدير

Export

استيراد

 جمرك مطار الملك خالد الدولي بالرياض:  مدير عام/ سعادة

Director General of Customs Port , Riyadh

،،، السﻼم عليكم ورحمة ﷲ وبركاته

Dear Sir,
I, ------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------- : اقر انا

Residing in : -----------------------------------------------------

------------------------------------------------- : المقيم في

P.O. Box : --------------------- Zip Code: -----------------------

-------------------  رمز بريدي------------------ :  ب. ص

Tel.: --------------------------- Fax: -----------------------------

--------------------- :  فاكﺲ---------------------- : هاتف

C.R #: -------------------------------------------------------------

-------------------------------------------- : سجل تجاري

Issued by ----------------------- Date on: ---------------------

هـ

/

/

Expire on : -----------------------Member of Chamber of Commerce and Industry in -------------

هـــ

-

/

/

: وينتهي

--------------------- : وعضو بالغرفة التجارية والصناعية في

Membership #: -------------------------------Do hereby state that I have authorized customs broker
Name: Sultan Ali Rashid Ahmari. License#: 3374 date
29/06/1435h . to finalize all customs procedures
expedite transactions submit all required documents
attend inspection and examination pay customs duties
sign release card and receive the goods. I also state the
following:

 وتاريخ------------------- : صادرة من

----------------------- : رقم العضوية

 سلطان علي راشد اﻻحمري/بأنني فوضت المخلص الجمركي
هـ١٤٣٥/٠٦/٢٩ : ( وتاريخ٣٣٧٤) رخصة رقم
بانهاء كافة اﻹجراءات الجمركية والتعقيب على المعامﻼت
وتقديم كافة المستندات المطلوبة وحضور إجراءات المعاينة
والكشف وسداد الرسوم والتوقيع على بطاقات الفسح واستﻼم
- : البضاعة كما اقر باﻷتي

My commercial activity and goods I deal with
ان نشاطي التجاري والبضائع التي أتعامل فيها وأقوم
and import and export it is :-------------------------------------------باستيرادها و تصديرها عبارة عن
The imported goods is: -------------------------------------------------------- البضاعة الواردة عبارة
Qty.:-----------------------Origin------------------------

-

This consignment (s) belongs to me personally I shall be --------------------  مصدرها--------------------- كميتها
fully responsible for the validity of the information. It is وان هذه اﻹرسالية تعود لي شخصيا وأنني مسئول مسئولية
conforming with my statement on the ---------------------- كاملة عن صحة هذه البيانات وإنها مطابقة لتصريحي على
declaration and documents attached to it. I am also
 والمستندات المرفقة به كما إنني مسئول------------- بيان
responsible for any violation committed in connection

. عن أي مخالفة ترتكب بسبب هذا التفويض

with this authorization.
This authorization is valid for one Time only. Or Valid
From date -------------------- to --------------------------------

 او لمدة سنة/ ويعتبر هذا التفويض ساري لمرة واحدة فقط
هـ
/ / : هـ الى
/ /
: من

-

Corporation Name:---------------------------------------------

------------------------------------------ : اسم المؤسسة

Authorizer Name:-----------------------------------------------

------------------------------------------ : اسم المفوض

Signature:---------------------------------------- Seal

الختم

-------------------------------- : التوقيع

تفويض

المك ـرم  /مدي ـر خ دمات الش حن والبري د الج وي بمط ار المل ك خال د ال دولي بالري اض

المحتـرم

السﻼم عليكم ورحمة ﷲ وبركاته ،،،

نفوض بهذا الخطاب السادة /سلطان عل ي راش د اﻻحم ري والحاص ل عل ي رخص ة تخل يص رق م
)  ( ٣٣٧٤وتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٢٩هـــ باستﻼم جميع اذونات التسليم والمستندات ال واردة باس منا
عن طريقكم
وهذا التفويض ساري المفعول لمدة سنتان اعتبار من تاريخ ١٤ / /هـ وحتى ١٤ / /هـ
كما نتعهد بدفع جميع المصاريف بمجرد دفع الفاتورة .

وفضلوا بقبول وافر التحية واﻻحترام ،،،

اﻻسم :
التوقيع :

