
       Oman Credit & Financial Information Center (Mala’a)          مركز عمان للمعلومات االئتمانية والمالية (مالءة)

                `                          Authorization Formإستمارة التفويض

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

 :بي  الخاص االئتماني  التقرير  على  للحصول

 : بذلك  أفوض أدناه المّوقع  أنا

 Authorized Individual Details  وض المّف   الشخص بيانات 

Full Name*: الكامل  اإلسم*: 

 Civil ID/Resident ID/Passport No(if Civil / Resident ID not available) *:   رقم البطاقة المدنية/بطاقة المقيم/رقم الجواز (ذا لم تتوفر رقم البطاقة
الشخصية او بطاقة المقيم)*:

 Registration Email*: لكتروني للتسجيلالبريد اإل*: 

 Registration Mobile*: رقم هاتفللتسجيل* :

Signature*: التوقيع* : 

Stamp*: الختم*: 

 Applicant Information (Authorized Individual)  (الشخص المخول)  الطلب  مقدم  بيانات 

 Full Name*: 

 Or Organization Name*: 

 : اإلسم  الكامل*

أو إسم المؤسسة*: 

 Civil /Resident ID /CR No*:  يالتجار  السجل/المقيم   بطاقة /المدنية  البطاقة  رقم*: 

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

 :*البطاقة  إنتهاء   تاريخ 

 :*التجاري  السجل  إنتهاء  تاريخ  أو 

Signature*:   :*التوقيع 

Date*:   خالتاري*: 

 All Fields Are Mandatory *  جميع الحقول إلزامية* 

I/we declare that all the information submitted 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. 

أنا/نحن نقر  أن البيانات المقدمة بهذه اإلستمارة صحيحة ودقيقة  وأن  

المستندات المرفقة حقيقية والنسخ صحيحة ، كما نؤكد علمنا باألحكام  

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

البيانات المق دمة  مني/  منا  في  هذه  اإلستمارة سوف تخضع لمزيد    

من  التدقيق من قبل المركز.   

 Required Documents  المطلوبة   المستندات 

• Valid Copy of the (Authorized Signatory) ID   نسخة  من البطاقة الشخصية سارية المفعول  للشخص المفوض •

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

• Copy of Organization’s authorized signatory list  ولينالمّخ  توقيع األشخاص  نموذج  من  نسخة •

• Valid Copy of Applicant’s (Authorized individual) ID  الطلب (الشخص المخول)  مالشخصية لمقد  البطاقة•

CustomerSupport@malaa.gov.om 

+968 2258 6777
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