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 (مالءة)  مان للمعلومات االئتمانية والمالية مركز ُع 

 Oman Credit & Financial Information Centre (Mala’a) 

Authorization Form  إستمارة التفويض 

 To receive my Credit Report: 
 I, the undersigned, do hereby authorize: 

 :الخاص بي  االئتماني تقريرالللحصول على  

 ض بذلك :أدناه أفّو  عأنا الموّق  

Authorized Individual Details  ضمفّو الالشخص بيانات 

 Full Name: :اإلسم الكامل 

 Civil ID/Resident ID No.  بطاقة المقيم/رقم البطاقة المدنية: 

 Signature:  توقيع:ال 

 Applicant Information   م الطلببيانات مقّد             

Full Name: 
Or Organization Name: 

 اإلسم الكامل:

أو اسم المؤسسة: 

 Civil ID/Resident ID No.: 
Or CR No.:

 :بطاقة المقيم/نيةقم البطاقة المدر 

 :رقم السجل التجاريأو  

ID’s Expiry Date: 
Or CR’s Expiry Date: 

 :تاريخ إنتهاء البطاقة 

تاريخ إنتهاء السجل التجاري:  أو  

Signature:  :التوقيع 

Date:  :التاريخ 

I/we declare that all the information furnished in this form 
is true and accurate and the documents attached are 
genuine and true copies. I/We confirm that I am/we are 
aware of the rules governing bylaw of Oman Credit and 
Financial Information Centre (Mala’ a), and that all the 
information submitted by me/us in this form will be subject 
to further scrutiny by The Centre. 

ستمارة صحيحة ودقيقة وأن البيانات المقدمة بهذه اإلأن  ا/نحن نقر أن 

باألحكام  نسخ صحيحة ، كما نؤكد علمناالالمستندات المرفقة حقيقية و

، وأن جميع (مالءة) المتعلقة بمركز عمان للمعلومات االئتمانية والمالية

ستمارة سوف تخضع لمزيد من البيانات المقدمة مني/ منا في هذه اإل

.من قبل المركز التدقيق

Required Documents المستندات المطلوبة

• Valid Copy of Applicant’s Civil ID/ Resident ID  م الطلب سارية المفعولالمدنية لمقّد  ةنسخة من البطاق•

• Valid Copy of Commercial Registration  نسخة من السجل التجاري سارية المفعول •

• Copy of Organization’s authorized signature
(for Organizations)

 لين بالتوقيعنسخة من نموذج توقيع األشخاص المخّو  •

 )للمؤسسات(

• Original ID of the authorized individual  فّوضالبطاقة  المدنية  للم •
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