DATE :

ـ: التاريخ

AUTHORIZATION
Civil Record #
Importer Computer #
Authorization #
Import
Export
Director General of Customs Port AL
Haditha
Dear Sir,
I , ........................................ iqama…………
Corporation name…………..
PO Box…….. zip code …………
Tel……………….
fax…………………….
do hereby state that I have authorized
customs broker Name Majed M. Hussain
Clearanceِ Office License # 3242 dated
24 / 07 / 1434
issued by Saudi
Arabia
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:

تفويض

تصدير

الموقر

:
رقم السجل المدني
: رقم المستورد بالحاسب
:
رقم التفويض
استيراد

 مدير عام جملرك مطار الملك فهد الدولي/سـعادة
،، تحيــــة طيبــــة وبعد
اقامة رقم
الرمز البريدى
 فاكس.

اقر انا
: اسم الموسسة
–
..ص ب
: هاتف

 ماجدد محمدد يسديل البدةابية الحاصدل/ بأنني قد فوضت المخلص الجمركي
/ 24  بتدـاريخ. صــادرة مل السعودية13242 على رخصة التخليص رقم
 للقيدددا بإنةددداا كافدددة اتجدددراااة الجمركيدددة التعقيدددب علدددى1434 / 7
المعددداموة تقدددديم كافدددة المسدددتنداة المطلوبدددة ي دددور تجدددراااة المعايندددة
الكبف سداد الرسو التوقيع على بطاقة الفسح استو الب اعة كما أقر
باالتي
 أن هدهه اررسدالية.، .... ... اغراض شخصية.. الب اعة االواردة عباره عل
تعود لي شخصديا انةدا مطابقدة لتصدريحي علدي بيدان الدوارد أنندي مسدلو
كمدا أنندي مسدلو عدل أخ مخالفدة، مسلولية كاملة عل صدحة هدهه المعلومداة
. ترتكب بسبب هها التفويض
The exported goods is his Personal
فقط
ايدة
لمرة
يعتبر هها التفويض سارخ
Effects Quantity: ……….......... pcs.from
This consignment(s) belongs to me
personally. I shall be fully responsible for
the validity of the information.
It is
:
اسم المؤسسة
conforming. I am also responsible for
:
اسم المفوض
any violation committed in connection
:
التوقيع
with this authorization.
:
الختم
This
authorization
is
valid
for
…………………...
Corporation Name: …………………………..
Authorizer Name : ……………………..
Signature:
Seal

