
إقرار بإعتماد رسائل الفاكس/ البريد االلكتروني

السادة بنك األردن ،،،

فرع البحرين

تحية واحتراما وبعد ،،،

يرجى إعتماد وتنفيذ مضمون جميع الرسائل التي تردكم مني / منا
عن طريق جهاز الفاكس /  البريد االلكتروني أدناه سواء كانت تفاويض
أو تحويل أو طلبات أو إجراءات أو خالفه وسواء على رقم الفاكس 
الخاص بي / بنا أو من خالل غيره طالما أن رسالة الفاكس تحمل
توقيعي وفقًا لنموذج التوقيع المحفوظ لديكم وقيامكم بتدقيق
التوقيع على الرسائل وفقًا للتدقيق المعتاد والمتعارف عليه
لديكم وبدون حاجه  الى بحث مدى ربط مضمون الرسالة

مع التوقيع .
وافوضكم بالعمل بموجب رسائل الفاكس / البريد االلكتروني
بتاريخ ورودها وعلى مسؤوليتي / مسؤوليتنا الكاملة وبدون أية

مسؤولية عليكم . 
وبناءًا عليه تعتبر جميع رسائل الفاكس / البريد االلكتروني الصادره
عني / عنا محل وبمثابة األصل وبدون حاجة الى ارسال أصلها
وهذا كتاب تفويض وإقرار للعمل بموجبه وبدون أن تكونو ا

ملزمين بذلك ووفق خياركم المطلق .
ويبقى هذا التفويض قائمًا وساريًا الى حين أن يردكم كتابًا مني
بخالف ذلك واعتبارًا من تاريخ استالمكم ذلك الكتاب واعتبار أي
إجراء قمتم به قبل ذلك صحيح وملزم لي ، واسقط حقي بإثارة

أية دفوع أو إعتراضات أو طعون على ذلك بما في ذلك طلب توجيه 
اليمين الحاسمة أو اجراء الخبرة فيما يتصل بأية رسائل فاكس/

البريد االلكتروني أو معامالت جرت بموجبها .

وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،

االســـم :

رقم العميل :

البريد االلكتروني :

التوقيع :

التاريــخ :

Licensed & Regulated as a Conventional Wholesale Bank by the Central Bank of Bahrain
مرخص ومراقب كبنك جملة تقليدي من قبل مصرف البحرين المركزي

Kindly approve and implement the content of all correspondence
you receive from me / us by fax, below e-mail address
whether the same are authorizations, transfers, requests,
procedures or otherwise, whether from my fax number or
from another number, as long as the fax transmission holds
my signature as per the signature specimen kept with you and
subject to the verification of signature on correspondence as per
your customary verification procedure, without the need to
investigate the extent of connection between the content
of the message with the signature.
I hereby authorize you to act according to the fax message, e-mail
at the date of receipt thereof under my / our full responsibility
without having you bear any responsibility for the same.
Accordingly, all fax messages, e-mails   issued by me / us
are to be considered as original without the need to send the
original thereof. This is a letter of authorization and confirmation
to act accordingly without binding you and at your absolute
discretion.
This authorization shall remain valid until receiving a letter
from me to the contray, as from the date of receiving that
letter where any action taken by you before it shall be deemed
valid and binding upon me. I hereby waive my right to any defense,
objections, or challenges on the same, including the motion
for administering a conclusive oath or for expertise with
respect to any fax messages , e-mails , or transactions mad
thereunder.

Request for fax / E-Mail approval

Best regards,,,

Name:

customer id :

E-Mail Address:  
(1)

       
(2)

Signature:

Date:

Greeting and respect ,,,

Messrs Bank of Jordan ,,,

Bahrain Branch


