نموذج كفالة حسن تنفيذ

رقن الكفالة :
كفالة بنكية
السيد عطوفة مدير عان هيئة تنظين النقل البري  ,باإلضافة لوظيفته .
تحية طيبة و بعد ,,
بنــــــــــــاباا عمــــــــــ .طمــــــــــ .العميـــــــــــل  ............................................يكفــــــــــل بنـــــــــــ
) العميل المذكور أعاله بمبمغ
 ..........................................فـــرع (
) لمدة  .............من تاريـخ /
) ديناراا  ,كفالة حسن تنفيذ عطاب رقــن (
(
ا
وتجدد هذه الكفالة غيـر المرـروطة تمقائيـا لحـين ورود كتـا .لغـاب مـن
ولغاية تــاريخ / /
/
الهيئة  ,وبطم .من مدير عان هيئة تنظين النقل البري ودون الحصول عم .موافقة العميل عم .التجديد وتبق.
هذه الكفالة سارية المفعول ما بقيت لدى هيئة تنظين النقل البري .
ونتعهد بدفع قيمة الكفالة ليكن عند أول مطالبة خطية منكن  ,وبالرغن من حصول أية معارضة أو ممانعة من
العميل ( المكفول ) لعدن دفع قيمة هذه الكفالة .

نموذج كفالة الصيانة

رقن الكفالة :
كفالة بنكية
السيد عطوفة مدير عان هيئة تنظين النقل البري  ,باإلضافة لوظيفته .
تحية طيبة و بعد ,,
بنــــــــــــاباا عمــــــــــ .طمــــــــــ .العميـــــــــــل  ............................................يكفــــــــــل بنـــــــــــ
) العميل المذكور أعاله بمبمغ
 ..........................................فـــرع (
) لمدة  .............من تاريـخ / /
) ديناراا  ,كفالة صيانة لعطاب رقــن (
(
ا
وتجدد هذه الكفالة غير المرـروطة تمقائيـا لحـين ورود كتـا .لغـاب مـن الهيئـة ,
ولغاية تــاريخ / /
وبطم .من مدير عان هيئة تنظين النقل البري ودون الحصول عمـ .موافقـة العميـل عمـ .التجديـد وتبقـ .هـذه
الكفالة سارية المفعول ما بقيت لدى هيئة تنظين النقل البري .
ونتعهد بدفع قيمة الكفالة ليكن عند أول مطالبة خطية منكن  ,وبالرغن من حصول أية معارضة أو ممانعة من
العميل ( المكفول ) لعدن دفع قيمة هذه الكفالة .

تعهــد رخصــي
نتعهد نحن المتعهد /
بضمان المواد ذوات األرقان (
/
بموج .قرار اإلحالة رقن (

) المحالـــــــــــــــــــــــ ة عمينـــــــــــــــــــــــا
) تاريخ

/

/
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بحيـــــن يكـــــون هـــــذا الضـــــمان ســـــاري المفعـــــول لمـــــدة ســـــنة مـــــن تـــــاريخ التوريـــــد ويرـــــمل
ضــــــمان كافــــــة المــــــواد المــــــذكورة مــــــن أي عيــــــ .مصــــــنعي مضــــــافا ليهــــــا نســــــبة ( )%21خمســــــة
عرـــــــر بالمائـــــــة مـــــــن القيمـــــــة ووفقـــــــا ا لمرـــــــروط المـــــــذكورة فـــــــي تعميمـــــــات تنظـــــــين المرـــــــتريات
الحكومية لسنة .3122
ونتعهــــــد باســــــتبدال المــــــوا ن المعيبــــــةح وفــــــي حالــــــة عــــــدن قيامنــــــا باســــــتبدال هــــــذه المــــــوا ن
بــــــدخرى جديــــــدة خــــــالل المــــــدة المقــــــررة نتعهــــــد بــــــدفع كامــــــل قيمــــــة المــــــواد التــــــي بــــــت ســــــوب
مصــــــنعيتها ولــــــن نســــــتطيع اســــــتبدالها مضــــــافا ا ليهــــــا ( )% 21خمســــــة عرــــــر بالمائــــــة مــــــن قيمتهــــــا
خـــــالل أســـــبوع مـــــن تـــــاريخ اإلخطـــــار بالـــــدفع وبـــــال تعمـــــل وبـــــدون حاجـــــة محكمـــــة أو حكـــــن لـــــ.
محكمـــــة وفـــــي حالـــــة التـــــدخر عـــــن الـــــدفع نكـــــون مســـــ ولين عـــــن العطـــــل والضـــــرر والمصـــــاري
القانونيةح وعميه أوقع وبحضور الراهدين الموقعين بذيمه.

راهــد

راهــد

المتعهــــد

مصــدق كات .العــدل

