
 

 

 

 

 

 

 

 

 الكلنكر بين مواقع   نقل منافسة

 نجران  أسمنت  شركة 
 

 

 

  



 

 

 

 

 : املنافسة شروط وثيقة ملخص

 

 العقد من الغرض.1

 

 خدمة ال وصف .2

 

 لناقل ا الطرف الثالني او إلتزامات .3

 

 اماكن التحميل و التفريغ  و والكميات مدة العقد   .4

 

 الدفع شروط و املالي العرض . 5

 

 عامة ونصوص وقوانين شروط . 6

  



 

 

   :العقد من الغرض .1

  بعد فيما إليها سيشار والتي نجران أسمنت شركة بين عقد توقيع سيتم الشروط على االتفاق حال

او   لطرف الثانيا)ب بعد فيما إليها سيشار والتي للخدمة املقدمة  والشركة (  لطرف االول او العميل ا( ب

لنقل مادة الكلنكر بين مواقع ؛ ؛ تتجدد حسب اإلتفاق تين ميالدية سن العقد مدة وتكون  ( الناقل 

 ) املنتج(   و يشار إليه فيما بعد بشركة اسمنت نجران 

 

 : الخدمة   . وصف2

مقر الشركة بسلطانة إلى وحدة الطواحين بعاكفة  من املتفق عليها  يقوم الناقل بنقل مادة الكلنكر 

 ألصول العمل وكافة شروط  300شمال غرب نجران بمسافة إجمالية تقدر بحوالي 
ً
كم، وذلك طبقا

 ل من وقت آلخر.  التعاقد، وفي املواعيد املحددة ومع مراعاة التعليمات التي تصدر من الطرف األو 

 

   : طرف الثاني او الناقل ال . إلتزامات3

الشروط العامة والخاصة وجداول الكميات وموقع الطرف األول  على بإطالعه يقر الطرف الثاني  -

للجهالة العمل  ومكان تجميع وترتيب وتنزيل املنتج املطلوب نقله وأنه قد أدرك وفهم الفهم النافي

 املطلوب منه القيام به لتنفيذ هذا العقد وعلى وجه الدقة.  

لثاني ومن نوع )قالبات(، ويجب أال أن تكون جميع الشاحنات املستخدمة للنقل مملوكة للطرف ا -

 م. 2015تقل الشاحنات عن موديل 

أن تكون جميع الشاحنات )القالبات( املستخدمة في النقل جاهزة وبحالة ممتازة قبل عملية النقل  -

بمدة كافية، على أن تكون التراخيص الخاصة بها وبالسائقين سارية املفعول خالل مدة تنفيذ 

صور عن شهادات معايرتها املعتمدة إلى الطرف األول. وفي حالة حدوث العملية، على أن تقدم 

 أعطال للشاحنات، يجب على الطرف الثاني إصالحها واستبدالها بأخرى على الفور. 

بالحالة التي كانت عليها وقت تحميلها، وفي حالة حدوث تلفيات  تفق عليهاتحميل ونقل الكمية امل -

ني، أو تابعيه، أو الغير، يحق للطرف األول أن يقوم بخصم ناتجة عن خطا من قبل الطرف الثا

 ملا يراه الطرف األول، ودون الحاجة 
ً
قيمة هذه التلفيات من أي مبالغ يستحقها الطرف الثاني وطبقا

 إلى إنذار أو أعذار أو أتخاذ أية إجراءات قانونية. 

املواصفات الفنية املتعارف  كذلك يتم االتفاق علهيا و اإللتزام بالشروط واملواصفات الفنية التي  -

 واملعمول بها في هذا املجال. 
ً
 عليها عامليا



 

 

 اإللتزام بكافة شروط األمن والسالمة الصادرة عن وزارة النقل واملواصالت في هذا الخصوص.  -

وجوب توفير تأمين شامل على جميع شاحنات الطرف الثاني، بما في ذلك املسؤولية املدنية وقيمة  -

لصالح الطرف األول لدى جهة تأمين مرخص لها بالعمل في اململكة العربية  –ملهدر الكلنكر ا

 السعودية، على أن يقوم الطرف الثاني بتزويد الطرف األول بصورة عن بوليصة التأمين. 

تجهيز جميع الشاحنات العاملة بالتجهيزات املناسبة لتحميل ونقل وتفريغ الكلنكر وكذلك تجهيزها  -

 ية لألمن والسالمة الالزمة للعمليات في مثل هذا النوع من النقل. بمعدات تأمين

 تقديم البدائل املتاحة، في حالة حدوث أي ظروف، ومتى تطلب األمر ذلك.  -

توفير جميع وسائل الصيانة التي تضمن عدم توقف نقل الكلنكر من املصنع بسلطانة إلى محطة  -

 الطواحين بعاكفة. 

كل موقع، وسيارة صيانة متنقلة مع توفير متخصص في امليكانيكا  توفير ورشة صيانة واحدة في -

 والكهرباء للسيارات الكبيرة ومتخصص آخر في تغيير الكفرات. 

التعهد باملحافظة على الكلنكر املنقول لحساب الطرف األول من الضياع أو التلف أو الحريق أو  -

بدء في شحنها حتى تفريغها وتسليمها املصادمات أو أي أضرار أخرى قد تلحق بها، وذلك بمجرد ال

 عنها مسؤولية كاملة 
ً
إلى موقع الطرف األول بعاكفة غرب نجران، ويكون الطرف الثاني مسؤوال

 حتى تسليمها بحالة جيدة مقابل إيصال يفيد باإلستالم. 

يتحمل الطرف الثاني قيمة أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تصيب الكلنكر وهو في حوزته  -

ناء تحميله أو نقله أو تفريغه باإلضافة إلى املسؤوليات القانونية التي تترتب على ذلك. كما يلتزم أث

بتزويد شاحناته بحواجز جانبية وخلفية لتالفي سقوط الكلنكر أثناء النقل في الحاالت التي 

 تستوجب ذلك. 

املواقع املحددة لها بمحطة يتعهد الطرف الثاني بتسليم الكلنكر املعهود إليه نقله إلى املوقع أو  -

الطواحين وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية املذكورة بأوامر النقل الصادرة من الطرف األول إلى 

 عن أية تكاليف خاصة بإقامة 
ً
الطرف الثاني. ويقر الطرف الثاني بأن الطرف األول ليس مسؤوال

 عمالته وال أي نفقات أخرى متعلقة بهم. 

تعويض الطرف األول عن األضرار التي تنتج عن تسليم الكلنكر في غير مواعيد العمل الرسمية  -

 املتفق عليها بأوامر النقل الصادرة للطرف األول طاملا ذلك يؤثر في تأخير العمل ويضر بالطرف األول. 



 

 

لخاصة، مع توفير كل ما يتعلق بحماية ووقاية عمالته ومنسوبيه، على أن يكون ذلك على نفقته ا -

التأكيد على إرتدائها معدات الوقاية أثناء العمل، وفي حالة املخالفة يكون الطرف الثاني عرضة 

 للوائح والتعليمات الصادرة في هذا الخصوص.
ً
 للمساءلة النظامية وفقا

  

  :و اماكن التحميل و التفريغ   و الكميات مدة العقد   .4

لنقل ميالدية قابلة للتجديد بإتفاق الطرفين او حسب ما ينص عليه العقد  مدة التعاقد سنتين -

 ل الى اماكن التفريغ املوضحة ادناه ميمن اماكن التحاملنتج 

 بين املواقع املذكورة طن  1500قل عن ييقوم الناقل بنقل كميات بمعدل يومي ال  -

 وال : موقع التحميل أ

 (https://goo.gl/maps/98jsvfkPHzrQvJK86)صنع الشركة باملندفن بسلطانة م -

 ثانيا: موقع التفريغ 

وحدة الطواحين التابعة لشركة اسمنت نجران بعاكفة  -

(https://goo.gl/maps/VqhRYVe8zJtFwBbL6) 

 

  العرض املالي و شروط الدفع: . 5

سب خالل فترة تلقي بالطرق املمكنة التي تضمن وصوله في الوقت املنا  يتم تقديم العرض املالي

شهادة الزكاة و   -املستندات املصاحبة ) السجل التجاري العروض املعلن عنها باالضافة الى تقديم 

التصاريح   أيضا  ؛  تفاصيل الحساب البنكي(  –اشتراك الغرفة التجارية    –الشهادة الضريبية    –الدخل  

الالزمة التي تتيح له ممارسة النشاط و الصادرة من الجهات الرسمية على ان تكون جميع املستندات 

 املرفقة سارية املفعول. 

 يتم تقديم السعر حسب الكميات املنقولة بالطن )## ريال للطن(

 وذلك بموجب بيان دوري يقدم من الطرف الثاني إلى الطرف األول بحجم 
ً
و تتم املحاسبة شهريا

، على أن يرفق بالبيان الشهري مستندات التسليم ويلتزم الطرف األول 
ً
الكميات املنقولة        فعليا

 من تاريخ إستالم الفاتورة. 60بصرف مستحقات الطرف الثاني بعد )
ً
 ( ستون  يوما

 

 

https://goo.gl/maps/98jsvfkPHzrQvJK86
https://goo.gl/maps/VqhRYVe8zJtFwBbL6


 

 

   :عامة نصوصقوانين و   و  .  شروط6

تعتمد موازين الطرف األول املتواجدة في مواقع  الطرف األول بسلطانة و وحدة الطواحين بعاكفة  -

 في إحتساب كميات املنتج. 

 و تقدير تقرير شامل و مفصل في نهاية كل شهر  نقولة بشكل و يوميقديم تقارير عن الكميات املت  -

طرف وتعتبر التبليغات     كللالعناوين الثابتة   تتم املكاتبات واإلشعارت بين الطرفين على  -

 في هذا  العنوان أو من يمثله.
ً
 صحيحة إذا سلمت له بالفاكس أو على البريد اإللكتروني أو شخصيا

 . مراعاة الظروف الناتجة عن القوة القاهرة  -

لغير الغرض  د بعدم افشاء املعلومات و استخدامها هسرية التامة و التعبالجميع االطراف  إلتزام    -

 املتفق عليه

 التزام جميع االطراف باالعراف و اللوائح و القوانين املنظمة للعالقة و العمل بينهم     -
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