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   :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 (ول او العميل لطرف ال ا( ب 

لنقل زيت الوقود الثقيل املخصص ؛  ؛ تتجدد حسب اإلتفاق  تين ميالدية  سن العقد مدة وتكون (  الناقل  

 و يشار إليه فيما بعد ب ) املنتج(لشركة اسمنت نجران من قبل شركة ارامكو السعودية 

 

 : الخدمة  . وصف2

املخصصة لشركة اسمنت نجران من قبل شركة   (180او    380يقوم الناقل بنقل زيت الوقود الثقيل )

ارامكو السعودية من مواقع التحميل املخصصة و تسليمها الى مواقع التفريغ املتفق عليها من خالل 

مع االلتزام بالشروط و استخدام صهاريج مخصصة لنقل هذه املواد و تفريغها بصور امنة و سليمة 

 ئدة املعمول بها في املمكلة العربية السعودية . االحكام املتفق علهيا و كذلك القوانين السا

 

   طرف الثاني او الناقل : ال . إلتزامات3

العقد بعلى الشروط العامة والخاصة وجداول الكميات الخاصة  بإطالعهيقر الطرف الثاني  -

تفريغ املنتج املطلوب نقله وأنه قد أدرك وفهم الفهم النافي للجهالة العمل  ومواقع تحميل و 

 املطلوب منه القيام به لتنفيذ هذا العقد وعلى وجه الدقة.  

أن تكون جميع الشاحنات )الصهاريج( املستخدمة للنقل مملوكة للطرف الثاني ومخصصة لنقل  -

نتج املحمل إلى خزانات الطرف الول، ويجب املنتج ومزودة بأجهزة تسخين لسهولة ضخ وتفريغ امل

 م. 2011أال تقل الشاحنات )الصهاريج( عن موديل 

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

النقل بمدة كافية، وصالحة إلنجاز النقل في املواعيد املحددة ومستوفية لشروط المن وذات 

ات مطابقة ملا تنص عليها أنظمة ولوائح املرور والسالمة وأنظمة شركة أرامكو السعودية مواصف

والتقيد بالوزان املحورية املعمول بها في اململكة العربية السعودية وتكون التراخيص الخاصة 

 بها وبالسائقين سارية املفعول خالل مدة تنفيذ العملية، على أن تقدم صور عن شهادات معايرتها

املعتمدة إلى الطرف الول. وفي حالة حدوث أعطال للشاحنات )الصهاريج(، يجب على الطرف 

 الثاني إصالحها واستبدالها بأخرى على الفور. 



 

 

بالحالة التي كانت عليها وقت تحميلها، وفي حالة  تي يتم االتفاق عليهاتحميل ونقل الكمية ال -

ي، أو تابعيه، أو الغير، يحق للطرف الول حدوث تلفيات ناتجة عن خطأ من قبل الطرف الثان

 ملا يراه الطرف 
ً
أن يقوم بخصم قيمة هذه التلفيات من أي مبالغ يستحقها الطرف الثاني وطبقا

 الول، ودون الحاجة إلى إنذار أو أعذار أو أتخاذ أية إجراءات قانونية. 

وكذلك املواصفات الفنية ،  اإللتزام بالشروط واملواصفات الفنية التي يحددها الطرف الول  -

 واملعمول بها في هذا املجال. 
ً
 املتعارف عليها عامليا

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

 وأي شروط أخرى من جهات حكومية ذات عالقة. 

ني، بما في ذلك املسؤولية وجوب توفير تأمين شامل على جميع شاحنات )صهاريج( الطرف الثا -

لصالح الطرف الول لدى جهة تأمين مرخص لها بالعمل في اململكة   –املدنية وقيمة املنتج املهدر  

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

تجهيز جميع الشاحنات )الصهاريج( العاملة بالتجهيزات املناسبة لتحميل ونقل وتفريغ املنتج  -

 وكذلك تجهيزها بمعدات تأمينية لألمن والسالمة الالزمة للعمليات في مثل هذا النوع من النقل. 

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

ل الصيانة التي تضمن عدم توقف نقل املنتج من مواقع التحميل إلى مواقع توفير جميع وسائ -

 التفريغ. 

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

 والكهرباء للسيارات الكبيرة ومتخصص آخر في تغيير الكفرات. 

ساب الطرف الول من الضياع أو التلف أو الحريق أو التعهد باملحافظة على املنتج املنقول لح -

 عن اإلهمال أو السرقة )عدا 
ً
الصدمات أو عجز أو هالك املنتج أو نقصه سواء كان النقص ناتجا

من حمولة الشاحنة )الصهريج( حسب   %1الفقدان الطبيعي الناتج عن التبخر والتي تقدر بنسبة  

شحنها حتى تفريغها وتسليمها إلى مواقع التفريغ، معاييرشركة أرامكو السعودية(، وذلك بعد 

 عنها مسؤولية كاملة حتى تسليمها بحالة جيدة مقابل إيصال يفيد 
ً
ويكون الطرف الثاني مسؤوال

 باإلستالم. 



 

 

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

 إلى املسؤوليات القانونية التي تترتب على ذلك. أثناء نقله أو تفريغه باإلضافة 

يتعهد الطرف الثاني بتسليم املنتج املعهود إليه نقله إلى مواقع التفريغ وذلك أثناء مواعيد العمل  -

الرسمية املذكورة بأوامر النقل الصادرة من الطرف الول إلى الطرف الثاني. ويقر الطرف الثاني 

  
ً
عن أية تكاليف خاصة بإقامة عمالته وال أي نفقات أخرى متعلقة بأن الطرف الول ليس مسؤوال

 بهم. 

تعويض الطرف الول عن الضرار التي تنتج عن تسليم املنتج في غير مواعيد العمل الرسمية  -

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

 الول. 

تعلق بحماية ووقاية عمالته ومنسوبيه، على أن يكون ذلك على نفقته الخاصة، توفير كل ما ي -

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

 للوائح والتعليمات الصادرة في هذا الخصوص. 
ً
 للمساءلة النظامية وفقا

ف الول بقائمة تتضمن تفاصيل الشاحنات )الصهاريج( التي يلتزم الطرف الثاني بتزويد الطر  -

سيتم إستخدامها في عملية النقل البري بحيث تشتمل تلك التفاصيل على سبيل املثال ال الحصر 

 العدد واملوديالت واللوحات واإلستمارات والسعة.

مليات النقل يلتزم الطرف الثاني بتزويد الطرف الول بتقارير يومية وإسبوعية وشهرية عن ع -

 ال يتجزأ من 
ً
بموجب ملحق تقريرعمليات النقل املقدم من قبل الطرف الول والذي يعد جزءا

 هذا العقد. 

يقر الطرف الثاني بأنه ليس الناقل الحصري والوحيد لدى الطرف الول ويحق للطرف الول  -

 د أو أي منتج آخر.  إبرام إتفاقيات آخرى وإستخدام ناقلين آخرين لنقل نفس املنتج موضوع العق

  :ماكن التحميل والتفريغ  أو  والكميات مدة العقد   .4

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

 . ل الى اماكن التفريغ املوضحة ادناه ميمن اماكن التحلنقل املنتج 

  الف لتر  400الواجب نقلها هي  لكميةالحد الدنى ل -
ً
 . يوميا



 

 

 وال : مواقع التحميل أ

 ميناء جازان  -

 (https://goo.gl/maps/ydagc4phGZoL4uxt7)مصفاة شركة ارامكو بجازان  -

 Gulf - ملعالجة الزيوتل الخليجية ئ)مصنع السوا بينبع الصفانبة للمالحةخزانات شركة  -

liquid factory for oil treatment )(https://goo.gl/maps/5jSpGJPf1ExntBDM7) 

ستقوم شركة أسمنت نجران بتوجيه الناقل للتحميل من أحد موقع التحميل املوضحة أعاله   مالحظة:

 بالتحميل من موقع وذلك وفقا لتوجيهات 
ً
شركة أرامكو السعودية، علما بأن الشركة تقوم حاليا

 2021خزانات شركة الصفانبة للمالحة بينبع ومن املتوقع أن يتم تحويل موقع التحميل خالل عام 

 ليصبح مصفاة شركة ارامكو بجازان.

 

  : ثانيا: مواقع التفريغ

 (https://goo.gl/maps/98jsvfkPHzrQvJK86)مصنع شركة اسمنت نجران بسلطانة  -

وحدة الطواحين التابعة لشركة اسمنت نجران بعاكفة  -

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

 

  العرض املالي و شروط الدفع: . 5

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

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

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

سمية على ان تكون جميع املستندات املرفقة التي تتيح له ممارسة النشاط و الصادرة من الجهات الر 

 سارية املفعول. 

على أن يكون   من شروط املنافسة 4يجب أن يتم تقديم السعار للثالثة مواقع املوضحة في املادة رقم  

 هللة لكل لتر( )#السعر املقدم حسب الكميات املنقولة 

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

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

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

 

https://goo.gl/maps/ydagc4phGZoL4uxt7
https://goo.gl/maps/5jSpGJPf1ExntBDM7
https://goo.gl/maps/98jsvfkPHzrQvJK86
https://goo.gl/maps/VqhRYVe8zJtFwBbL6


 

 

   :عامة نصوصقوانين و و  .  شروط6

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

 إحتساب كميات املنتج. 

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

العناوين الثابتة في صدر هذا العقد إزاء كل طرف وتعتبر  ن الطرفين علىتتم املكاتبات واإلشعارت بي  -

 في هذا العنوان أو 
ً
التبليغات    صحيحة إذا سلمت له بالفاكس أو على البريد اإللكتروني أو شخصيا

 من يمثله.

 مراعاة الظروف الناتجة عن القوة القاهرة   -

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

 املتفق عليه

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