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  ............... .............صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد .........  ........................................................... لشركة .........

 أصرح وألتزم مبا يلي:
 املال، النشاط...( صحة املعلومات اليت مت توفريها للبنك التونسي للتضامن مع مد مصاحل البنك بكل تغيري متعلق ابملؤسّسة )املقر، املمثل القانوين، رأس   ▪
 سم املعدات، النوع، القوة،...( مع تطبيق األسعار املعمول هبا يف السوق  إصدار فواتري تقديرية تضّم املعدات املزمع اقتنائها بصفة مفصلة )ا ▪
لتعهد( الصادر عن  تسليم املعدات موضوع الفاتورة التقديرية اليت مت إصدارها من مؤّسسيت حسب الرتاتيب اجلاري هبا العمل كما مت ذكره يف طلب التزويد )ا ▪

 البنك. 
موافقته كتابيا على ذلك ) اعالم البنك يف  و نتفع بقرض من البنك التونسي للتضامن أو تغيريها دون إعالم مصاحل البنك  عدم اسرتجاع املعدات اليت مت تسليمها مل ▪

 كل احلاالت( 
 تسليم معدات جديدة مل يتم استعماهلا يف السابق أو إصالحها أبي صفة كانت  ▪
نك، ويف صورة جتاوز هذا التاريخ يتم طلب متديد يف اتريخ التعّهد مع تربير أسباب  تسليم كل املعدات يف أجل أقصاه شهران من اتريخ التعّهد الصادر عن الب ▪

 التأخري احلاصل 
 وذلك يف أجل أقصاه اسبوع بعد تسليم كل املعدات يضم الواثئق التالية  مباشرة لدى فرع البنك املعين ابلتمويل  خلالص  اايداع ملف   ▪

 ر عن البنك  النسخة األصلية من طلب التزويد )التعهد( الصاد -
 شهادة يف تسليم واستالم املعدات  -

أو ابسم البنك ابلنسبة للتمويل    "متحصل على قرض من البنك التونسي للتضامن " فاتورة هنائية أصلية حمررة يف الغرض ابسم احلريف تليها عبارة -
 اإلسالمي. 

 ( RIBكشف حول اهلوية املصرفية ) -

 شهادة الضمان  -

 
   صاحل البنكقد ينجر عنها املساس مبات اليت هتم عملية التزويد واليت  إعالم البنك بكل معلوم ▪
 عدم إسناد امتيازات للمنتفع بقرض من البنك التونسي للتضامن قد ينجر عنها خلق عالقة غري جتارية مع احلريف   ▪
 ( REMISEو النهائية )التنصيص بكل وضوح على نسبة التخفيض املوظفة على السعر احملدد يف كل من الفاتورة التقديرية أ ▪
 عدم إيداع مطلب لالنتفاع بقرض من البنك التونسي للتضامن   ▪
 عدم مطالبة البنك بتوجيه احلرفاء إىل مؤّسسيت وحماولة حماابة أعوان البنك ▪
 بنك بالمنظومة المعلوماتية لل  إبمكان البنك حذف مؤسسيت من قائمة بياانهتا يف أي وقت كان مع إعالمي ابألسباب املوضوعية ▪
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