
  سند تعهد وإقرار وتفىيض
 

-------------------------------أنا الموقع اسمي أدناه _____________________ من سكان 
 ( ويشار لي الحقا فيما يمي بـ ) المقر( وحيث أنني اعمل            وحامل ىوية رقم )            

) صاحب العمل( وبما أنني ارغب باالشتراك  ـــويشار اليو الحقا ب ----------------------------لدى  
عمى نظام الفاتورة عمى رقم / ارقام   _____________  من شركة االتصاالت الخموية الفمسطينية )جوال(  ويشار ليا 

 فيما يمي في ىذا السند بـ الشركة فإنني اقر وأتعيد والتزم بما يمي:
 

تبة في ذمتي تجاه الشركة و الناشئة عن استخدامي الخط المذكور في أن أقوم بدفع كافة الفواتير/االستحقاقات المتر  -1
 تواريخ االستحقاق ودون تأخر أو تعمل بما فيو ثمن اي اجيزة قمت بشرائيا من الشركة.

تعتبر جميع الفواتير /كشوفات الحساب/اية شيادة صادرة عن الشركة  بأنيا بينة قاطعة ونيائية وغير قابمة إلثبات  -2
ذا الغرض فإنني أوافق عمى اعتبارىا سند دين عادي ومحدد المقدار ومستحق األداء فورا وغير معمق العكس، ولي

عمى شرط وال تقبل المدعاة أو المحاسبة أو االعتراض من قبمي وبحيث يحق لمشركة طرحو لمتنفيذ لدى دوائر 
نني اسقط حق  ي بالتباليغ التنفيذية.التنفيذ المختصة ودون الحاجة إلى إشعار أو إخطار أو خالفو وا 

أوافق عمى الصالحية المكانية لممحاكم ودوائر التنفيذ في  مدينة رام اهلل او في المكان الذي تختاره الشركة بإرادتيا  -3
المنفردة وبحيث يحق لمشركة إقامة أي دعوى قضائية أو تنفيذية ضدي لمطالبتي بالمبالغ / األرصدة / الفواتير 

نني اسقط حقي بالدفع بعدم ا لمستحقة في ذمتي تجاه الشركة في المكان الذي تختاره الشركة بإرادتيا المنفردة وا 
 اختصاص المحاكم ودوائر التنفيذ الفمسطينية ألي سبب من األسباب.

الفواتير انني بموجب ىذا السند اوافق وأفوض شركة جوال بتعبئة تاريخ استحقاق الكمبيالة المرفقة بجميع قيم   -4
 والديون المستحقة لمشركة بذمتي في تاريخ االستحقاق. 

كما انني أوافق  وأفوض صاحب العمل المبين اعاله /الجية التي اعمل لدييا  والمذكورة أعاله باقتطاع قيمة  -5
ي ومستحقاتي الفواتير/ الديون المستحقة في ذمتي تجاه الشركة والمتراكمة عمى الرقم/ األرقام أعاله  من راتبي/رواتب

نيائيا لدى صاحب العمل ودفعيا نيابة عني لمشركة واسقط حقي باالعتراض عمى ذلك وان ىذا التفويض تفويضا 
 غير قابل لمنقض او االلغاء لتعمق حق الشركة بو. 

سند إنني اسقط حقي باالدعاء بيمين كذب اإلقرار و/أو الدفع بعدم القبول و/أو الوفاء حول صحة ما جاء في ىذا ال -6
قرارا مني بما جاء فيو في  نني أوقع ىذا السند التزاما وا  و/أو أية  أمور قانونية و/أو واقعية ناشئة أو مترتبة عنو وا 

 م         /     /     ىذا اليوم الموافق 
المقـــــــر                          

م:_________________________االس                                                             
 

العنوان:_________________________                                                          
 

التوقيع:_________________________                                                                    


