*ترويسة الشركة*
كتاب تعهد استالم اذن التسليم
نقر نحن ش ررر .............................. ..بص ررا وس ط رر/ش ش ررحنيش ررر / ..الماوض رر .شن ش ررر.................................. ..
بس الم اذن ال س /م ال سص بسلبضسش .الواردة لشر. ...................................ونوس ماوضين بس المهس قسنونس.
طنقر بمس ررتطلي وس الةسم  .دطن ايرنس شن عل ما ومس

مطسبق .ل واقع طالقسنون.

نقر بمستطلي وس شن الم ار ال

قد طرد

اط  .و

سدرة من بريد االلة رطني ال سص بشر .وس طالذل هو ..........................طيا ور

طنقر ب سر ر /م ط اايل الوول/ص رر .الة رطن/س مع الجمسرك لي /ح لش ررر ..ال /

الجمسرك.

طنار بصح .الما ومس

اط م اةش ررسرة اليهس

يط رر/ش ش ررحن بس ررح

الحسطي .طكسر ر

سدرنس شوس.

ال ا /مس

الم سبا .لدئ دا رة

المقدم .لشر ..مير ك ب صوص البضس ع المر  .بسلحسطيس  ،طن حمل .سمل المستطل ./المدن ./طالج از  ./شن ذلك.

طنقر بمس ررتطلي وس موارد/ن طياط مج ماين بسل ةسال طال ض ررسمن مع عل جه .ا ر ر م
اير

ر رراك .اط ض ررموس ط.سن

اير

ررح/ح .طياط اير

اذن ال سر ر /م ال سص بسلبض ررسش. .سن

قد

رررك

ح/ح .لشر ..مير ك ،بحيث يحق لشر ..مير ك ال اويض شن عل ضرر قد لحق بهس دطن الحسج .ل قديم ال انذار اط اشذار.

طنقر بمسر ر ر ررتطلي وس بسن الماور المذ.ور بهذا الة سق يقوم مقسموس اي وأ/ع اي .عطراب ا ق بسلحسطيس

الاس دة بس م شر .وس.

طاي كسل غيير شر ..الو /ش البحرل طيعط ال /

طياط اويض ش

اط داع مس  /ر

بما ومس

ش يهس طا ر ر ر ر الم االذطنس

اخر بم سبا .األمور المذ.ورة عشاله ن اهد بإشالم شر ..مير ك بذلك

ط زطيدهس بسألطراب الالزم .بمس ف/ه اويض جد/د خالل مدة ال جسطز  24ررسش .قول ا ر الم اذطنس

اإنهس ال حمل عل مستطل ./قسنون ./اط مسل ./طيبقى هذا ال اويض سرل المااول.

ال س ر /م طاي كسل شدم ابالغ شررر ..مير ررك

طيا ور هذا ال اويض قسنون/س طم زمس بكل مس  /ض ر ررموه طاقر عيض ر ررس بسن هذا الس ر ررود كج .قطج ./اي مواجه ي ال يجوز لي الطان به ب ل من رب
الطان طيعط الويو ،.طإنوي عقر انوي قم

طإراد ي الحرة طالةسم ..

بقراءة .سا .مح ويس

هذا السررود بدق .طانوي عطااق بشرركل .سمل ط سم ش ى مضررمونه ططاق ل قد/رل المط ق

ا م المس م طرقمه الو وي:

ا م الشر ..ط /ش الشحن طالرقم الضريوي طال م:

الرقم الضريوي لصسك

البضسش .طال م:

الرقم الجمر.ي لشر ..ال /

وأ/ع الماور طمصسدق .الووك:

طاقر بسن جم/ع الما ومس

طال م:

الواردة اي هذا الة سق

ح/ح .طمطسبق .ل واقع ،.واقر بان شركة ميرسك ال تتحمل أدني مسؤولية عن اية معلومات

قد وردت في هذا الكتاب.
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