** تروسيه الشركة

تعهد واللاتزام
أتعهد انششا  ...........................بصشفتي الشخصشية وبصشفتي مفششوض بششالتوقيع عششن ششركة  ......................بإعشادة الحاويششة
الفارغة وسليمة ونظيفة وخالية من أية عيوب لشركة ميرسك الى ميناء العقبة و/أو أي مكان تحدده شركة ميرسك.
واقر بأنني قد اطلعت على تعرفة بدل العطال للحاويات لدى شركة ميرسك واوفق على تلك التعرفة والتزام بدفع بدل العطششال و/أو
أجور النقل و/أو مصاريف و/أو نفقات أخرى تترتب على استلمي للحاويات وحتى تاريششخ إعششادة الحاويششات فارغششة لشششركة ميرسششك
بمكان المحدد من قبلها.
واقر واتعهد في المحافظة على اية حاوية تم استلمها من قبل شركة ميرسك واتعهد بدفع أي ضرر يلحق في الحاويششة لشششركة ميرسششك
وبدفع قيمة الحاوية بحسب القيمة الدفترية لشركة ميرسششك فشي حشال حشدوث ضشرر و/أو هلكا جزئشي و/أو كلشي وبحسشب مششا تقششرره
الشركة.
واقر واتعهد باستلمي للحاوية فإنني اكون مسؤول بصفتي الشخصية وبصفتي مفوضا بالتوقيع عن شركة  ......................وبغششض
النظر فيما اذا كانت الحاوية مشحونة لصالحي و/أو للغير عن جميع اللتزامات التي سوف تترتب على عملية النقل مهما كان منشششئها
و/أو طبيعتها ،وكذلك نتعهد بعدم إرسال و /أو تصدير و /أو مششرور الحاويششة  /الحاويششات فششي الششدول الخاضششعة لعقوبششات دوليششة تمنششع
التعامل مع هذه الدول أو مرور الحاويات فيها.
اقر أيضا بان هذا السند هو حجة قطعية في مواجهتي ل يجوز لي الطعن به بأي من طرق الطعن و/أو البينة ،وهذا تعهششد منششا بتحمششل
كافة المسؤوليات وإقرار منا بدفع العطال او الضرار المتحققة حال مطالبتنا بها من قبل شركة ميرسك ،ويعتششبر هششذا التعهششد ملزمششا
قانونياا ،فنتعهد بتحمل كافة المسؤوليات المدنية و الجزائية الناتجة عن مخالفششة مششا ورد اعله و نقشر باننششا سششندفع لكششم أي مطالبششات أو
أعطال أو أضرار تلحق نتيجة مخالفة ما ورد بهذا التعهد و أي قوانين سارية المفعول وإنني أقر انني قمت بقراءة كافة محتويشات هشذا
السند بدقة وانني أوافق بشكل كامل وتام على مضمونه ووفق لتقديري المطلق وإرادتي الحرة والكاملة.
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