
  

  كفالة غرم وأداء
 

ة  ة ھوي اه _______________________، _______ الجنسية، احمل بطاق أتعھد أنا الموقع أدن
وجواز سفر رقم __________ صادر من ______.  مقيم رقم ________________وطنية / 

ل الموظف _______________ أنني أكف لب ية  حام ة  ______، _______ الجنس ة /  ھوي وطني
يم ن _______ مق ادر م م ___________ ص فر رق واز س م ________________، وج  ،رق

ك  دما يطلب مني ذل اه الغيرعن اه الشركة وتج كفالة غرم وأداء وأتعھد بأن أكون مسؤوالً مسؤولية كاملة تج
رة السدادخالل  )                بمبلغ وقدره (وفي حالة عدم قدرة المكفول أو تخلفه عن الوفاء بالتزاماته   فت

ا ، بالطلب المحددة ة ـ عليھبقي أتعھد بأن أدفع كل م ك من التزامات مادي ا طلب من ذل دون خالف متى م
  وعلى ما ذكر أعاله أقر و ألتزم.

Guarantee / Bail Bond  
I, (Guarantor) ________________________, Nationality ___________, holding ID 
No. ____________, Passport No. ____________, issued from __________, do 
hereby affirm that I undertake the responsibility of Employee: 
________________________, Nationality ___________, holding ID No. 
____________, Passport No. ____________, issued from __________, I guarantee 
that I will be fully liable to the Company and to third parties when asked to do so. In 
the event that the Guaranteed is unable or fails to meet his obligations in the amount 
of (                ) during the specified repayment period, I undertake to pay all financial 
and in-kind obligations as requested without dispute, and the above mentioned is 
acknowledged and adhered to. 

____________________ إسم الكفيل :
_________________ التوقيع و البصمة :

_______________________ التأريخ :

Name of Guarantor: _________________ 
Signature & Thumb: _________________ 
Date: _____________________________ 

شاھد ١ :
 االسم: ___________________________ 
  التوقيع: ____________ التاريخ: _________

Witness 1: 

   Name: ________________________________________ 

   Sign: _________________________, Date: ___________ 
شاھد ٢ :

 االسم: ___________________________  
  التوقيع: ____________ التاريخ: _________

Witness 2: 

   Name: ________________________________________ 

   Sign: _________________________, Date: ___________ 
 

 االعتماد وقبول الكفالة
    : اإلسم و الصفة

    :التوقيع 

    : التاريخ / مالحظات


