
  

  )مستأجرة / مملوكة ( إقرار وتعهد باستالم مركبة حكومية وزارة            

    تاريخ    رقم
  م قد تسلمت٢٠:     /     /     املوافق :                    اقر أنا املوقع أدناه بأنني يف يوم 

(          ) ية رقم مواصفاتها وحالتها يف استمارة فحص وتسلم مركبة حكوم املركبة احلكومية املبينه
(          ) م واملوافقة هلذا اإلقرار وذلك مبوجب قرار جلنة ختصيص املركبات رقم ٢٠/     /      واملؤرخة يف     

م وذلك بصفة ٢٠/     /         بتاريخ (          ) م وقرار جملس اخلدمة املدنية رقم ٢٠/     /     بتاريخ     
 وقود -صيانه -سائق: م ومتمتعًا باملزايا التالية ٢٠/     /     م حىت     ٢٠/     /     مؤقتة من     / دائمة 

  : وفيما يلي تفصيل بياناتي

  :مسمى الوظيفة     :االسم 
  : ملراقبةا    :اإلدارة 

  :ت العمل   :الشعبة   : لقسما
      :عنوان العمل 

  :الرقم املدني     :رقم اهلوية 
      :رقم إجازة السائق 

  :ت السكن     :عنوان السكن 
                  :مكتب بريد   :رمز بريدي   :ب الشخصي .ص

  :وأتعهد مبوجب هذا اإلقرار مبا يلي 
  .فحص املركبة يوميًا قبل استعماهلا  -١

دائمًا على أرقام هواتف اإلدارة املسؤولة  تصالإلعدم التعامل مع املؤجر مباشرة على أن يكون ا -٢
  .مباشرة واملبينه أعلى يسار هذا اإلقرار 

  .ستخدام إلاحملافظة على املركبة ومظهرها أثناء ا -٣

  .لتزام مبواعيد الصيانة احملددة يف امللصق املثبت داخل املركبة إلا -٤

  .إبالغ وحدة املركبات يف حالة وجود أي خلل يف املركبة  -٥

وكذلك اللوحات ،احملافظة على امللصقات املثبتة على جانبي املركبة وعدم إزالتها حتت أي ظرف  -٦
  .احلكومية 

  ٢٤٨١٤٦٠٠:   ت
٢٤٨٣٤٧٨١  
٢٤٨١٤٤٦٣ 



  .إشعار اإلدارة املسؤولة قبل موعد انتهاء صالحية التأمني بدفرت املركبة قبل اسبوعني على األقل 

لوحدة املركبات بصورة عن اإلجازة كلما بالسائق صاحلة دائمًا وأن أتقدم / أن تكون إجازة القيادة اخلاصة بي
  .مت جتديدها 

  .االلتزام باستخدام املركبة يف األغراض التي خصصت من أجلها 

 أو غري السائق املخصص هلا مبعرفة وحدة  -عدم تسليم املركبة أو قيادتها من قبل شخص آخر غريي -
  .املركبات 

  .يف غري املكان الرمسي املخصص لذلك عدم استخدامها خارج الدوام الرمسي أو إيوائها   -

  .إعادتها لوحدة املركبات عند االلتحاق بإجازة دورية أو غري دورية   -

إعادتها بعد انتهاء الغرض من ختصيصها بنفس احلالة التي استلمتها بها مع إحضار براءة ذمة من   -
  .إدارة املرور 

  .أحتمل كافة األضرار املادية النامجة عن خمالفة قانون ولوائح املرور   -

ألتزم يف حالة وقوع حادث للمركبة بإخطار خمفر الشرطة الكائن مبنطقة احلادث فورًا وتسليم تقرير   -
 وكذلك.وبدون ذلك أحتمل كافة األضرار الشخصية أو املادية النامجة عن احلادث، لوحدة املركبات  احلادث

  .أحتمل هذه األضرار إذا ما صدر حكم نهائي بإدانتي 

  .ألتزم بإخطار وحدة املركبات بأي تغيري يطرأ على أي من البيانات املدرجة يف مقدمة هذا اإلقرار   -

  .التقييد بأية تعليمات تصدرها اإلدارة املسؤولة بشأن استخدام املركبات احلكومية   -

  

  صاحب اإلقرار والتعهد                                                                                                              

  :        االســـم                                                                                           

  :التوقيع                                                                                           

  م٢٠:     /     /     التاريـخ                                                                                                                  

  

  

  

  

  منوذح
 )١(رقم 



  
  وزارة املالية    

  إدارة إسكان موظفي الدولة
  مراقبة النقليات      

  
  
  
  
  
  
  

        أتعهــــد أنــــا املوقــــع أدنــــاه بــــأن أحضــــر ورقــــه حــــادث للمركبــــة
يف مــــــدة (                     ) ورقمهــــــا املــــــروري :                     نــــــوع 

ويف حالـــة عـــدم إحضـــار ورقـــة حـــادث  همـــن تارخيـــ ســـبوعإال تتجـــاوز 
ـــة" ســـوف أحتمـــل  ـــاليف إصـــالح املركب ـــة تك ـــدفع "  كاف ـــزم ب ـــأن ألت ب

قيمــــة إصــــالح املركبــــة يف مراقبــــة النقليــــات خــــالل شــــهر مــــن 
  .تاريخ إستالم املركبة 

  
  
  
  
  

  :االســـــــــم 
  :الرقم املدني 
  :التاريـــــــخ 
 :التوقيــــــع 

 إقرار وتعهد بإستالم ورقة حادث


