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تفويض مندوب لتشغيل الخدمات اإللكترونية عبر اإلنترنت

أقر/ُنقر نحن  صاحب شأن/مكتب تخليص/مستخلص عمومي/وكيل مالحي/وكيل شحن : ................................................................................................................

 بطاقة ضريبية رقم : ..........................................................................   وسجل تجاري رقم : ............................................................................... 

بموجب هذا التفويض بأننا فوضنا السيد/اآلنسة/السيدة / ............................................................................................................................................................................................

ويحمل/تحمل بطاقة رقم قومي/جواز سفر : ......................................................................................................

والذي/التي يظهر توقيعه/توقيعها أدناه مندوبًا عني/عنا ويشار إليه/إليها فيما بعد بـــ »المندوب«، مفوضُا بكامل الصالحيات من قبلي/
قبلنا بالتعامل مع المنصة القومية الموحدة للتجارة الخارجية )نافذة( وهي:

إنشاء الحساب الرئيسي للكيان/الكيانات التابعة وايضا الحسابات الفرعية لمندوبي الكيان/الكاينات نيابة عني/عنا.. 1
تقديم المستندات المطلوبة ونموذج )طلب تفعيل الخدمات اإللكترونية( نيابة عني/عنا.. 2
توقيع أي مستند يتعلق بطلب تشغيل الخدمات اإللكترونية  ويكون ملزمًا لي/لنا.. 3

وذلك عن طريق مركز الخدمات اللوجيستية ومن خالل العمليات سالفة الذكر بيني/بيننا وبينكم يقوم المندوب بالتصرف بكامل الفعالية 
واألثر من جميع النواحي واالغراض كما لو كنت حاضرًا/حاضرين شخصيًا.

ويعتبر توقيعه نافذًا وعلى مسؤوليتنا اعتبارًا من تاريخه وحتى تاريخ انتهاء التفويض أو إشعار أخر.

تاريخ اإلصدار         /        /

في حالة وجود حساب رئيسي للمنشأة ُمفعل ونشط، برجاء ترك بيانات الحساب الرئيسي فارغة

الي تاريخ:         /       /تفويض دائم

Nafeza-fm01يرجي إرفاق صور بطاقات الرقم القومي لكل حساب سواء كان حساب رئيسي للمنشأة او حسابات فرعية

الرقم الضريبي للمتعامل بطاقة الرقم القومي األسم الرباعي م
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التوقيع الوظيفة/المنصب  اسم المندوب

الوظيفة/الصفة الرقم الضريبي للمتعامل بطاقة الرقم القومي األسم الرباعي

البريد اإللكتروني
يجب كتابة البريد بشكل صحيح من أجل تفعيل الحساب

رقم الهاتف المحمول

بيانات الحسابات الفرعية 2

بيانات الحساب الرئيسي 1

مصادقة البنك/صحة التوقيع الختم الُمعتمد للمنشأة اسم من له حق التوقيع بالمنشأة

األسم الرباعي

التوقيع

 )e-token( الحساب الرئيسي/الحساب الفرعي سوف يكون له صالحية التوقيع إلكترونيًا على كافة المستندات من خالل وحدة التوقيع اإللكتروني
الخاصة بالشخص المفوض علي الحساب، و تتحمل الشركة وحدها المسؤلية عن جميع النتائج المقصودة و الغير مقصودة التي قد تنتج عن أي تصرف 

يستند على عمليات التوقيع اإللكتروني على المستندات ، كما ال تتحمل منصة نافذة اية مسؤولية تجاه الغير عن تنفيذ عمليات التوقيع اإللكتروني


