
 منوذج تعديل تفويض ممثل املنشأة الرئييس
يف التعامالت اإللكرتونية الحكومية

ر)  المحترمين  السادة برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية (يسِّ

املوافق التاريخ

 نفيدكم بأننا فوضنا

 هاتف العمل

الجنسية

 الربيد اإللكرتوين

 املسمى الوظيفي

 رقم الهوية الشخصية

 الجوال

 اسم املستخدم

 بأن يكون ممثل المنشأة الرئيسي في إجراء التعامالت اإللكترونية الحكومية باستخدام الهوية اإللكترونية من خالل البوابة
 الوطنية للتعامالت اإللكترونية الحكومية او من خالل المواقع اإللكترونية للجهات الحكومية المرتبطة بقناة التكامل الحكومية،

 بمافيها من إدارة المنشأة وإدارة سجالت الهوية اإللكترونية لممثلي المنشأة المفوضين ومنح الصالحيات لممثلي المنشأة
المفوضين، وإدارة الخدمات اإللكترونية للمنشأة

التصديق

اسم ممثل املنشأة الرئييس

 التوقيع
نصادق عىل صحة املعلومات أعاله، وأنه يعمل لدينا حتى تاريخه

اسم املنشأة

املوظف املختص

الربيد املسمى الوظيفي

الجوال  هاتف العمل

التوقيع

 
 

مصادقة

 
 

الختم

 يعبأ النموذج الكرتونياً ويطبع ويوقع ويختم ويصادق

 يعبأ منوذج واحد لكل منشأة إذا كان هناك اكرث من منشأة

 

 وذلك بدًال من ممثل املنشأة الرئييس السابق

 اسم املستخدم رقم الهوية الشخصية


نموذج تعديل تفويض ممثل المنشأة الرئيسي 
في التعاملات الإلكترونية الحكومية
	السادة برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسِّر)  المحترمين
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التاريخ
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الجنسية
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رقم الهوية الشخصية  
الجوال 
اسم المستخدم  
بأن يكون ممثل المنشأة الرئيسي في إجراء التعاملات الإلكترونية الحكومية باستخدام الهوية الإلكترونية من خلال البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية او من خلال المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية المرتبطة بقناة التكامل الحكومية، بمافيها من إدارة المنشأة وإدارة سجلات الهوية الإلكترونية لممثلي المنشأة المفوضين ومنح الصلاحيات لممثلي المنشأة المفوضين، وإدارة الخدمات الإلكترونية للمنشأة
التصديق
اسم ممثل المنشأة الرئيسي
التوقيع 
نصادق على صحة المعلومات أعلاه، وأنه يعمل لدينا حتى تاريخه
اسم المنشأة
الموظف المختص
البريد
المسمى الوظيفي
الجوال
هاتف العمل         
التوقيع
 
 
مصادقة
 
 
الختم
يعبأ النموذج الكترونياً ويطبع ويوقع ويختم ويصادق
يعبأ نموذج واحد لكل منشأة إذا كان هناك اكثر من منشأة
 
وذلك بدلاً من ممثل المنشأة الرئيسي السابق 
رقم الهوية الشخصية  
اسم المستخدم  
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