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الخزانات العائمة في بواسطة ود و النفثا خزن ومناولة منتوجي زيت الوقمناقصة تقديم خدمات لالدعوة العامة اعالن 

 /2021/01SH/MTة ف المرقممنطقة المخطا -المياه االقليمية العراقية 
 

قابل مدينة ( إحدى تشكيالت وزارة النفط العراقية والكائنة في بغداد حي المعتصم مSOMOتسويق النفط )تعلن شركة 

واسطة الخزانات بالمتوفرة للتصدير من منتوجي زيت الوقود والنفثا الكميات  خزنخدمات العاب بغداد عن مناقصة لتنفيذ 

 .خطافمنطقة الم -المياه االقليمية العراقية  في الكميات هذه (STS) مناولةو  (Floating Tankers)العائمة 

شتراك بهذه والتي لديها الرغبة باإلالنقل والخدمات البحرية في مجال  جـميع الشركات المتخصصة ذات الخبرة فعلى

 -:والشروط اآلتيــة الدعوة تقديم عروضها وفق الضوابط
 

 أوالً : الضوابط العامة

 "بالطرف االول"ادناه  النفط )سومو(شركة تسويق سيتم االشارة الى  .1

 "بالطرف الثاني" الشركة المشاركةكما يتم االشارة الى 

( د/11لفقرة )من تاريخ الغلق المذكور في اا  ( يوم45تقل عن )لمدة ال ا  ونافذ غير مشروط أن يكون العرض المقدم .2

وان الشركة ومختوم بختمها مدرجا  فيه )عنمطبوعا  على نموذج مراسلة الشركة الرسمي موقعا  حسب األصول  أدناه

كة كأحد وموضحا  فيه إسم وتوقيع مقدم العرض وصفته الوظيفية في الشر وأرقام الهواتف والبريد األلكتروني(

 -المسميات اآلتية:

 .رئيس مجلس إدارة الشركة 

 .المدير التنفيذي للشركة 

 .المدير المفوض للشركة 

  يل موقعة من تقديم العطاء من قبل مخول الشركة فانه يتطلب تقديم رسالة تخواو من تخوله الشركة )في حال تم

م العرض وكالة خاصة أصلية حديثة ومصدقة من كاتب العدل في حال تقديقبل احد المسميات اعاله اضافة الى 

رة العراقية فا، او ما يماثلها للشركات االجنبية على ان تكون مصدقة من السمن قبل مخول عن الشركات العراقية

 .)في بلد تسجيل الشركة
 

 -ترفق مع العرض المستمسكات التعاقدية اآلتية : .3

 دلـةحسب المعاالعقد وفقا للعرض السعري للشركة المقدمة للعطاء  قيمةمن  (%1) تعادلة ـات أوليـتأمين - أ

 %1* ] يوم 245)دوالر امريكي/اليوم( * رالسع   [:التاليـة

ي الخاص أو دفع نقدي )ترفق استمارة االيداع( في الحساب الجار شكل صك مصدق علىتقدم التأمينات االولية 

 سومو() ( يوم لصالح شركة تسويق النفط90لمدة ) نافذا  خطاب ضمان غير مشروط وعلى شكل أو  بالطرف االول

 والمدرجة ادناه: "الطرف االول"احد المصارف المعتمدة لدى  صادر من

 ( المصرف العراقي للتجارةTBI). 

 .مصرف الرشيد 

 .مصرف الرافدين 

  مصرفStandard chartered. 

 ( مصرف أبو ظبي اإلسالميADIB). 

 المصرف التجاري العراقي. 

 مصرف التنمية الدولي لإلستثمار و التمويل. 

 .المصرف العراقي اإلسالمي 
 

لتي رست عليها تعاد هذه التأمينات الى المشتركين الذين لم ترسوعليهم المناقصة وتصادر في حال نكول الشركة ا - ب

المحال اليها  تلتزم الشركةكما  رسالة االحالة تأريخ من يوما  ( 15) خالل مدة اقصاهاالمناقصة عن توقيع العقد 

عاله الى ما يعادل أأعاله بإكمال التأمينات المذكورة في )أ( وقبل توقيع العقد خالل الفترة المشار إليها االعالن 

ستمارة االيداع( ادفع نقدي )ترفق على شكل  "كفالة حسن التنفيذ"لكلية والتي تمثل مبلغ العقدية ا%( من القيمة 5)

"الطرف خطاب ضمان صادر من احد المصارف المعتمدة لدى  في الحساب الجاري الخاص بالطرف األول او

إنتهاء  ( يوما  بعد90على أن يكون خطاب الضمان غير مشروط ونافد لمدة ) (المذكورة في )أ( أعاله) االول"

 .فالة حسن التنفيذ(ك –( من المادة السابعة عشر 4)قابل للتمديد وحسب االعتبارات الواردة في الفقرة ) نفادية العقد
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سجل الشركات م -ناقصة صادرة من وزارة التجارة العراقية المتقدمة للم العراقية للشركات )تسجيل(شهادة تأسيس  - ج

هواتف كل  إضافة الى عناوين وأرقاموعناوينهم وأرقام هواتفهم  لشركةا أسماء مؤسسي. وإجازة ممارسة المهنة

ن تكون مصدقة ا. او ما يماثلها من الوثائق للشركات االجنبية على المدير المفوض والمحاسب القانوني للشركةمن 

 .ن السفارة العراقية في بلد تسجيل الشركةم

ة عن صاحب كتاب صادر من وزارة التجارة يؤيد حجب البطاقة التمويني "الطرف األول"تزويد  للشركات العراقية - د

 .الشركة مقدمة العطاء

الل عام كتاب يؤيد سالمة الموقف الضريبي من الهيئة العامة للضرائب في العراق للشركات العراقية نافد خ - ه

2021. 

وزارة  انونبأحكام ق "الطرف الثاني" يؤيد شمول العاملين لدىصادر من وزارة العمل والشؤون االجتماعية كتاب  - و

 ات العراقية.لشرك، ل2006( لسنة 8العمل والشؤون االجتماعية المرقم )

سنوات في  (3التي تثبت قيامها باعمال مماثلة وبخبرة ال تقل عن ) (Profile)السيرة التجارية لنشاط الشركة  - ز

ن م، مع نسخة يالمصرف هاومتضمنة رأسمالها وحسابها الجاري ورقم وحساب مجال النقل والخدمات البحرية

 الحسابات الختامية المصدقة للعامين األخيرين.

مليار ( 2) الشركة المتقدمة عن مال رأساليقل المالية مصدقة من مؤسسة مالية رصينة، على أن  المالءةشهادة  - ح

 .دينار عراقي اوما يعادلها بالدوالر االمريكي

يع )ضففمن قبل المدير التنفيذي للشففركة او اي من االشففخاص المخولين بالتوق من توقيع وختم جميع صفففحات العطاء .4

م العطاء ة وفي حال تقديمسفففففؤوال  عن أوراق العطاء المقدممقدم العرض ويكون  اعاله(  2فيالمسفففففميات المذكورة 

 .PDFبالبريد االلكتروني يجب ان تكون جميع صفحات العطاء مختومة وموقعة وبصيغة 

وثيقة من ال )ءالقسففففففم الثالاراسففففففتمارة تقديم وثائق العطا(على الشففففففركات الراغبة بتقديم عطاءاتها لهذه الدعوة مل   .5

لتعاقد ا)وترفق ضفففففمن وثائق العطاء( لغرض اعتمادها في تقديم العطاءات وعند  القياسفففففية الخاصفففففة بهذا اإلعالن

 لمذكورة.و بخالفه يتم إستبعاد العطاء. يحتوي الملحق )أ( على نسخة من الوثائق اوحسب نطاق عمل هذا العقد 

 عطاءه. القياسية بكافة اقسامها فانه يتم استبعاد بما تتطلبه الوثيقة"الطرف الثاني" في حال عدم التزام  .6

في حال وجود اي اسفففتفسفففارات بخصفففوص الدعوة لدى الشفففركات المتقدمة ترسفففل على البريد االلكتروني الرسفففمي  .7

 .(info@somooil.gov.iq)لشركة تسويق النفط )سومو( 

 والعالمية. أجور النشر واإلعالن في الصحف المحليةالدعوة  المحال عليها تتحمل الشركة .8

الل مدة خبكل تغيير يطرأ على عنوان الشركة المثبت على العطاء " "الطرف األولإشعار  المشاركةعلى الشركات  .9

 أيام من تاريخ حصوله. (7)

عويض الحق بعفدم اإلحفالفة أو إلغفاء المنفاقصفففففففة دون تغير ملزم بقبول اوطفأ العطفاءات ولفه  "الطرف االول"ان  .10

 .اقصةالمنومثل هذا القرار يعتبر نهائيا وغير قابل للنقاش وملزما  لجميع المشاركين في  "الطرف الثاني"

 -كما يلي: تقدم العروض .11

سم ورقم إومثبت عليها  ومختومة ظاريف مغلقةبمتقديم العروض الفنية بصورة منفصلة عن العروض التجارية يتم  - أ

لعروض االدعوة وتوضع في صندوق العطاءات المخصص للدعوة العامة اعاله في مقر شركة تسويق النفط والتقبل 

  التي تقدم بعد التاريخ والتوقيت المحدد للغلق.

يتم اسففتالم العروض الفنية والتجارية عن طريق البريد االلكتروني الشففركات الراغبة بارسففال عروضففها الكترونيا،  - ب

(marine.bidding@somooil.gov.iq) مرسففففففلفففة بصففففففيغفففة على ان تكونPDF محميفففة بكلمفففة مرور 

)Password( كلمة المرور على البريد االلكتروني وترسففففففلمقدم العطاء  من قبل (v.iqinfo@somooil.go) 

يجب ان تكون العطاءات مرسففففلة من خالل  .سرررراعة بعد الموعد المحدد للغلق( 2)خالل فترة اقصففففاها  )حصررررراً(

 وال تقبل العناوين البريدية ذات النطاقات المجانية.عناوين بريد الكترونية بنطاق الشركة الرسمي 

شهادات ال قلة، والخاصة بكل نا (Q88)استمارة و لناقالت المرشحة للعمل في هذا العقد كافة االفنية تتضمن العروض  - ج

قييم العروض تكأحد األسس في للناقالت المرشحة  المواصفات الفنية ستعتمد المدرجة ضمن المادة ثالثا ادناه، اذ

 .المواصفات الفنية للناقالتوتهمل العروض التي ال تتضمن 

ي لمدينة حسب التوقيت المحل 2021/04/18 المصادفاالحد  يومظهراً من  12الساعة لغاية يستمر تقديم العروض  - د

ريخ أيكون تفريخ الغلق. وفي حال مصادفة يوم غلق المناقصة عطلة رسمية أ، وستهمل العروض المقدمة بعد تبغداد 

 الغلق في يوم العمل الذي يليه.

mailto:info@somooil.gov.iq
mailto:Marine.bidding@somooil.gov.iq
mailto:info@somooil.gov.iq
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 ً  نطاق العمل :ثانيا

توجي الكميات المتوفرة للتصففففففدير من منوخزن  (Floating Tankers) بتوفير خزانات عائمة "الطرف الثاني"يقوم 

 قالت جوالففةبتوفير نففا"الطرف االول" )يقوم  منطقففة المخطففاف -الميففاه االقليميففة العراقيففة في  )زيففت الوقود والنفثففا(

(Shuttle Vessels)  بير ور او خورالز ئيمن مينالغرض نقل الكميات المتاحة للتصدير من منتوجي زيت الوقو والنفثا

الجوالة  من الناقالتهذه الكميات  (STS)ومناولة ، ”Floating Tankers“)وايصفففالها الى الخزانات العائمة ر ام قصففف

 . (Daughter Vessels)الى الخزانات العائمة ومن الخزانات العائمة الى ناقالت المشترين 
 

وفق قصان قابلة للزيادة والن ،طن( %20± 1,020,000)للمنتوجات المتوقع تصديرها بحدود  شهريةالكميات ال تتراوح

 كاالتي: ومقسمة  "الطرف االول"الكميات الفائضة عن االستهالك المحلي ومتطلبات العمل المحددة من قبل 

 ( :طن/شهريا.20( )±900,000منتوج زيت الوقود )% 

  :طن/ شهريا %(20( )±120,000) منتـــــــوج النفثــا. 

يلتزم  ،عراقيةمنطقة المخطاف في المياه االقليمية الخزنها في وللمنتوجات النفطية  (STS)لغرض تنفيذ خدمات مناولة 

 بتوفير مايلي:  "الطرف الثاني"

دنى تمثل الحد األ والتيأدناه في  وحسرررررررب ما مبين (Floating Tankers)تعمل كخزانات عائمة  ناقالتتوفير  -1

 :لمتطلبات العمل

ة لخزن ومناول ةعائم اتتسفففففتخدم كخزانطن  ألف( 300ال تقل عن )بحمولة  VLCC)( من نوع )2عدد )ناقلة  .أ

الئمة للقيام مهذه الناقالت ويجب أن تكون ، منطقة المخطاف -المياه االقليمية العراقية في منتوج زيت الوقود 

المتوفرة  لجوالةا)علما ان الناقالت  في آن واحدالخزان العائم على جانبي من الناقالت الجوالة لتحميل بعمليات ا

 لخراطيم نقل المنتوج مربطينفي كل ناقلة أن يتوفر كما يجب  .(Panamax, MR and Handymaxمن نوع 

المناسففبة وبكافة المعدات والتجهيزات الالزمة  تينمجهزوان تكونا ، سرراعة/متر مكعب( 5000)بطاقة ال تقل عن 

 .لعمليات التحميل والتفريغ

ة تسففففففتخدم كخزان عائم لخزن ومناول طن ألف( 80ال تقل عن )بحمولة  (Aframax( من نوع )1عدد ) ناقلة .ب

ر فيها مربطين توفيويجب أن ، منطقة المخطاف -المياه االقليمية العراقية في الى ناقالت المشففففتري منتوج النفثا 

هيزات والتج، وتكون مجهزة بكافة المعدات /سرررررراعة متر مكعب 3000))لخراطيم نقل المنتوج بطاقة ال تقل عن 

 .الالزمة والمناسبة لعمليات التحميل والتفريغ

ثاني"  -2 عائللمناولة من  (STS) توفير خدمة عملياتعلى "الطرف ال ناقالت الجوالة الى الخزانات ال مة ومن ال

ة بموجب التعليمات النافذ ومخولة شررررررركة مختصررررررة عن طريق توفيرالخزانات العائمة الى ناقالت المشررررررتري 

لعمل في هذا والشرررررهادات الدولية النافذة التي تخولها ا هذه الشرررررركة كافة اإلمكانياتتمتلك ان و ""للطرف االول

 .كافة التكاليف الخاصة بذلك يتحمل "الطرف الثاني"و (OCIMF STS)المجال وتتبع قواعد 

 

 ً  : مواصفات الناقالتثالثا

 كحد اقصررىسررنة  (15عن ) (Floating Tankers)ت المرشررحة للعمل كخزان عائم عمر الناقاليجب ان ال يزيد  -1

  (.31/3/2017)اي ان ال يكون تأريخ بناء الناقالت قبل 

وان  Dry Dock)مسفففففتوفية لشفففففرط الدخول لعمليات الصفففففيانة في الحوض الجاف )ت المرشرررررحة الناقالان تكون  -2

 ع هذا اإلعالن. اليكون استحقاق الدخول مرة اخرى الى الحوض الجاف ضمن فترة نفاذية العقد موضو

لدولية اان تكون الناقالت المرشففففحة والجهات المالكة والشففففركات المشففففغلة لها غير مدرجة ضففففمن لوائح العقوبات  -3

، كما يجب ان   )OFAC Sanctions Lists | U.S. Department of the Treasure)بموجب الرابط التالي:

من  "الطرف االول"، يحتوي الملحق )ب( على نسررررخة التكون ضففففمن الئحة الناقالت الممنوعة من العمل من قبل

 القائمة المحظورة من قبل "الطرف االول".

 نافذة. (IACS)شهادة تكون مصنفة ضمن احدى مؤسسات التصنيف العالمية وتمتلك يجب ان  -4

 (SIRE).و ( OCIMFيجب ان تمتلك كافة الناقالت شهادة نافدة لـ) -5
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 صادرة من المنظمات العالمية المختصة. (H&M and P&I)يجب ان تمتلك كافة الناقالت شهادة  -6

ي تخولها الشفففهادات الدولية الت (Floating Tankers)المرشفففحة للعمل كخزان عائم يجب أن تمتلك جميع الناقالت  -7

 .محدثة باستمرارة ذعلى أن تكون نافلممارسة النشاط المطلوب 

كافحة مالناقالت مطابقة لمتطلبات السففففففالمة واالمان والبيئة وتحتوي على منظومة ومعدات  كافةتكون  يجب ان -8

هيئات  وتكون الناقالت مسففففففجلة في احدى (IMO)الحرائق والتلوث ومطابقة لمتطلبات المنظمة البحرية الدولية 

 الخاص بالناقالت. (Q88) والمثبتة ضمنالتصنيف العالمي 

 

 ً  المنتوجات النفطية  )STS(كلفة خدمات خزن و مناولة  : رابعا

بموجب نطاق العمل والخدمات التي نص عليها هذا االعالن، على "الطرف الثاني" تقديم عرضرررررره التجاري وفقا لما 

 يلي:

بعرون الفرا مئة وست وار)دوالر امريكي /يوم( (146,015  (STS)المناولة الخزن والقيمة التخمينية لكلفة خدمات  .1

 اولفةمنالرسفوم واألجفور وأي مبفالغ أخفرى مترتبفة عفن خفدمات  كاففة تغطفي يروم(/اً امريكير اً دوالروخمسة عشرر 

رين في منطقة ومناولتها الى المشتوخزنها  (Shuttle Vessels)منتوجي النفثا وزيت الوقود من الناقالت الجوالة 

 المخطاف.

ة %( مرن قيمرة الكلفرة التخمينير20%( حترى ) 20-السرعر المقردم( اكثرر مرن )أن يكون العرض التجراري )يجب  .2

سرة %( فسريتم اعتبرار العطراء خرارج المناف20للمناقصة، خالف ذلك وفي حال كران العررض المقردم اعلرى مرن ) 

فسروف مينيرة %( مرن الكلفرة التخ20-اما اذا كان العرض المقدم اقرل مرن ) ٫لكونه اكثر من قيمة الكلفة التخمينية

 يخضع العادة التقييم لغرض القبول من عدمه.

ات العائمفة منتوجي زيت الوقود والنفثا بواسطة الخزان (STS) مناولة و خدمات خزنالمقدم لسعر اليجب ان يكون  .3

 رقما  وكتابة .)دوالر امريكي/ يوم( بصيغة 

لعةالم  امعطيةات السةو  ل ا  وفقةموضةو  ذة ا االعة   إعادة النظر بسعر الخدمات المقدمة   "للطرف االول"يحق  .4

 .وبالشكل ال ي يضم  حقوقه و/او كلما دعت الضرورة الى  لك

تبعاد او في حال اسررتبدال او اسرر موضةةو  ذ ا االع  إعادة النظر بسةةعر الخدمات المقدم   "للطرف االول"يحق  .5

لمعادلة اوالكميات المتاحة للتصرررردير، بموجب  إضررررافة خزان عائم او اكثر بما يتناسررررب مع المتطلبات التشررررغيلية

 التالية :

 VLCC     = 0.30 * السعر التعاقدي 

 Suezmax = 0.25 * السعر التعاقدي 

 Aframax = 0.25 * السعر التعاقدي 
 

 : مدة العقدخامسا  

 .)تحدد الحقا بموجب رسالة اإلحالة( تبدأ من تأريخ المباشرةيوم(  245أشهر اي  8)العقد مدة  .أ

"الطرف يار خ( من مدة العقد االصلية وحسب %25عن ) دقابلة للتجديد باتفاق الطرفين، او التمديد بما ال يزي .ب

 .االول"
 

 ً  اجتماعات متابعة العمل: سادسا

ينها، يتم عقد حلغرض التأكد من سير العمل بصورة فعالة وبسالسة تامة ومعالجة أي عقبات تظهر خالل سير العمل في 

 االجتماعات الخاصة بمتابعة العمل وكما بين ادناه:سلسة من 

1- (Kick-off Meeting):  بعقد اجتماع  "الطرف الثاني"يقوم(Kick-off Meeting) من  خالل مدة أسبوعين

 تأريخ رسالة اإلحالة و باتفاق الطرفين.

2- (Project Review Meeting): ( اسابيع من تأريخ بدء نفا8يتم عقد هذا االجتماع خالل )اسبوع  -)+ر ذية العقد

 ويتم تحديد موعد عقد االجتماعات الالحقة حسب المتطلبات التشغيلية للعمل. ،واحد( 

3- (Video Conference meeting): .يتم عقد هذا االجتماع كلما دعت الضرورة الى ذلك 
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 ً  "الطرف الثاني"التزامات  : سابعا

ار إليه في المادة كخزانات عائمة منذ اليوم األول من بدء العقد المشففف لعمللالناقالت بتوفير  "الطرف الثاني"يلتزم  -1

ائية بموجب بموجب رسالة اإلحالة وبخالفه سيتم تطبيق الغرامات الجز "الطرف األول")خامسا ( والمبلغ من قبل 

 يلة ويتحملبدالحق بتأجير ناقلة  "للطرف األول"( من المادة )احدى عشففففففر( أدناه وفي هذه الحالة فأن 2الفقرة )

 كافة التبعات المالية المترتبة. "الطرف الثاني"

ل في هذا ناقالت المرشحة للعمالخاصة بال (Q88)استمارة بتزويد شركة تسويق النفط بـفففففف "الطرف الثاني"يلتزم  -2

 المدرجة ضمن المادة )ثالثا ( اعاله.شهادات ال اضافة الى العقد

ترة طيلة ف "الطرف االول"بوضفففع الناقالت المرشفففحة للعمل في هذا العقد تحت تصفففرف  "الطرف الثاني"يلتزم  -3

 التعاقد لغرض قيامه بالنشاط بالزمان والمكان المطلوبين.

الا الى رأي الفاحص الث اسففففففتنادا وعلى نفقته الخاصففففففةبتنظيف الخزانات والمضففففففخات  "الطرف الثاني"يلتزم  -4

 "."الطرف االولالمعين من قبل 

فات ويتحمل مسففففففؤو "الطرف الثاني"يلتزم  -5 لية بالمحافظة على المنتوج من عمليات التلوث والتغير بالمواصفففففف

 االضرار الناجمة عن ذلك.

عائمةفي حال حدوث عطل أو خلل فني في إحدى ال -6 نات ال ثاني"يلتزم  خزا ها "الطرف ال بديال عن خالل  بتوفير 

لمواصفففات والخزن والمناولة، لحين توفير ناقلة جديدة بنفس ا عمليات انسففيابية( سففاعة بالشففكل الذي يضففمن 48)

اقلففة تففأجير نفف للطرف االول( أيففام، وبخالفففه يحق 10وخالل مففدة ) "الطرف االول"للنففاقالت المقبولففة من قبففل 

 ."الطرف الثاني"ويستقطع مبلغ اإليجار من مستحقات 

ثاني" تحمل ي -7 ئد الالز"الطرف ال فة الرسففففففوم واالجور والعوا ية كا بدأ من عمل قد  يذ الع لة مة لتنف ناو  (STS)م

 ضلغر (Floating Tankers)العففائمففة  اتالخزانففالى  (Shuttle Vessels)المنتوجففات من النففاقالت الجوالففة 

بل الرسففوم المفروضففة من ق إضففافة الى (Daughter Vessels) الى ناقالت المشففتري (STS)ا ومناولته اخزنه

  .العراقسلطة الموانيء العامة في 

في حال و( التي تخص فعاليات هذا المشروع حصرا، STSبإجراء كافة عمليات المناولة ) "الطرف الثاني"يلتزم  -8

ون يشفففففترط ان يك إلخ،وجود حاجة ألجراء هذه الفعالية خارج نطاق المشفففففروع ألغراض تجهيز وقود او ارزاق 

 .خاصةمتن الخزانات العائمة وعلى نفقته ال ممثليه المتواجدين علىوبأشراف  "للطرف األول"بأشعار مسبق 

ثاني"يلتزم  -9 لة كل ربان الى  باإليعاز "الطرف ال ناق مة ال عائ نات ال يبالتوقيع على من الخزا  اس الكمياتوثائق ق

 ."الطرف االول"وحسب توجيهات 

النقاط البحرية االلتزام الكامل بتعليمات وقوانين سففلطة الموان  العراقية وممارسففة اعماله ب "الطرف الثاني" على -10

 ."الطرف االول"المحددة من سلطة الموان  العراقية وبموافقة 

ي من منتسففففب"الطرف االول" ، لكادر عن إصففففابات العمل التأمين والتعويض مسففففؤولية "الطرف الثاني" يتحمل -11

 ة على ظهر ناقالته.لجان القياس والمرابط

ل لعم على كل خزان عائم ”Owner’s Cabinet“بتهيئة وتسففففففليم غرفة مالك الناقلة  ""الطرف الثانييلتزم  -12

سـفففففـفففففـفففففب توفير مكان مناإضافة الى  وكادر الفاحص الثالا "الطرف االول"لجان القياس والمعايرة من منتسبي 

عن  مع مسؤوليتهالغرض إقامة الكادر المذكور  (Floating Tankers) ةومالئم علـفففففففى ظهر الخزانات العائم

جب الفقرة وبخالفه سففففيتم تطبيق الغرامات الجزائية بمو "الطرف االول"منتسففففبي لتوفير وجبات الطعام المالئمة 

 ( من المادة )احدى عشر( أدناه.2)

ثاني"يلتزم  -13 هل عمل ل "الطرف ال بات التي تسفففففف ياس والمعابتوفير خدمة االنترنت وكافة المتطل يرة من جان الق

ثالا على  "الطرف االول"منتسففففففبي  فاحص ال لة من وكادر ال ناق عائمةكل  نات ال يق وبخالفه سففففففيتم تطب الخزا

 ( من المادة )احدى عشر( أدناه.2الغرامات الجزائية بموجب الفقرة )

 "الطرف األول"لجـففان القياس والمعايرة من منتسبي  لمنتسبيبتوفير وسيلة نقـففل بحـففري  "الطرف الثاني"يلتزم  -14

ثالا وألغراض إرسفففففففال العينات المأخوذة من الخزانات العائمة الى ميناء خور الزبير عند حاجة  والفاحص ال
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( من المادة )احدى عشففففففر( 2إلى ذلك وبخالفه سففففففيتم تطبيق الغرامات الجزائية بموجب الفقرة ) "الطرف األول"

 أدناه.
 

 )شركة تسويق النفط "سومو"( الطرف االول التزامات ثامناً:

 .االعالنعشر( من  الثالابموجب شروط الدفع المثبتة في البند ) "الطرف الثاني"تسديد مستحقات  -1

 ت المشفففترينللتفريغ من الناقالت الجوالة وتصفففدير المنتوج الى ناقال ةالشفففهريبالبرامج  "الطرف الثاني"تزويد  -2

 ."الطرف األول"للتعديل حسب متطلبات عمل  ةقابل، هذه البرامج شهر بداية كل ( ايام قبل7خالل )

من  لغرض نقل الكميات المتاحة للتصدير (Shuttle Vessels) بتوفير ناقالت جوالة"الطرف االول" يقوم  -3

ياه االقليمية مال –وايصالها الى منطقة المخطاف خورالزبير ور او ام قصر  ئيمن مينامنتوجي زيت الوقود والنفثا 

  العراقية.

وجين فاحص ثالا لإلشفففراف على عمليات قياس ومطابقة كميات المنتشفففركة عالمية مختصفففة للعمل كالتعاقد مع  -4

لكميات االمتبعة في كافة نقاط التحميل والتفريغ وتعتمد قياسففففات الفاحص الثالا في حسففففاب  اإلجراءاتوحسففففب 

 و مع الغير.ألطرفين لوتكون ملزمة 
 

 المنتوجاتقياسات الكمية واالشراف على عمليات مناولة : تاسعا 

 يلي:تعتمد تقارير القياس الصادرة من الفاحص الثالا في قياس الكميات وكما 

 تم تسليمها إلى "الطرف الثاني" على الخزانات العائمة:يالكميات التي قياس  .1

تقرير موجب ب (Shuttle Vessels) للناقالت الجوالة (NSV) الكميات المسلمة على الخزانات العائمة تستند إلى أرقام

"Ullage ستتم سات من قبل  المصادقة".  شهرية  الفاحص الثالاعلى جميع القيا سوية ال قابلة للمقارنة وليتم اعتمادها للت

 والمراقبة والتدقيق والمتابعة.

 :(Bill Of Lading Figures)قياس الكميات المحملة على ناقلة المشتري  .2

ـري ) .أ ـة المشت ـن لناقل ـي بوليصة الشـحـ ـ ـات المثبتة ف ـ ـكمي ـد ال ـم ـت ـع  بيق معاملبعد تط (Daughter Vesselت

(VEF)   مـن خـــالل قيــاس كميــات المنتــوج في(Floating Tankers) ( وDaughter Vessel،) ال في ح

ناقلتين ) بة الفرق بين قراءة ال يق بعد تطب (Daughter Tank)فيتم اعتماد كميات %±( 0.25عدم تجاوز نسفففففف

 ككمية مصدرة.  (VEF)معامل

 Daughter)قراءة ناقلة المشففففتري  ( وFloating Tankers)الـففففففففففاما في حال تجاوز نسففففبة الفرق بين قراءة  .ب

Vessel) بعد تطبيق معامل(VEF)  (0.25الـفففففففففففف )±%بين ) يتم اعتماد )معدل( الكميات المقاسففففففةFloating 

Tankersناقلة المشتري  ( و(Daughter Vessel) بعد تطبيق معامل (VEF) .ككمية مصدرة 

حديد في ت (Floating Tankersالمقاسفففففة للخزانات التي تم ترشفففففيحها للتفريغ من خزانات الـففففففففففف)تعتمد الكثافة  .ج

 لقياسات النوعية.ا

 مطابقة الكميات عاشرا:

العائمة  تإلى الخزانا المسفففلمة NSVبين إجمالي الكميات الشفففهرية الصفففافية  للفرقشفففهري ا  ةالمقبول السفففماحنسفففبة  (1

(Floating Tankers) من جهة، وإجمالي الكميات الصففففففافية المخزنة والمصففففففدرة في نهاية كل شففففففهر في حدود 

 ناهتعويض حسب التفاصيل أداالجراءات التالية لل( يتم اعتماد %0.25عن ) حال زادت الفروقات(في 0.25%)

مفع  (Floating Tankers)مقارنة الكميات الصافية اإلجمالية المسلمة إلى الخزانات العائمفة  في نهاية كل شهر يتم (2

 اتـففـــــــى الخزانـــففـلـع(إن وجدت) صففافي الكميففات المتبقيففة مضففافا  اليهففا الكميففات المصففدرةمجمففوع صففافي 

 لففةللنففاقالت الجوا ”NSV“تعتمففد كميففات أن  ، علففى النحففو التففالي )بشففرط  (Floating Tankers)ةـففـمـائـالع

(Shuttle Vessels)  تقرير "بموجبUllage"  للطرف الثاني"ككميات مسلمة" :)- 

الطرف "او في حال وجود زيادة يعفى  ،(%0.25) نسففبة السففماح البالغةضففمن حال كان الفرق بين الكميات في  - أ

 من اي تعويض وتتم المصادقة على حسابات الكميات. الثاني"

تعتبر  للشهر السابق (Floating Tankers) ةالعائم ناتالخزاعلى متن  (Net OBQ)المتبقية الكميات صافي  - ب

 لشهر التالي.مدورة لكميات 
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فعلى ،  (%0.25) وكان الفرق بين الكميات يتجاوز نسففففففبة السففففففماح البالغة( أعاله 1تطبيق المقارنة في ) بعد - ج

 سففففعربال (%0.25)لغاية  السففففماحفي الكميات خارج نسففففبة  الفرق ""الطرف األول تعويض "الطرف الثاني"

 "انيالطرف الث"ان وعمالئه )المشفففترين( خالل شفففهر التحميل.  "الطرف األول"المتفق عليه بين  يالتصفففدير

 .(Floating Tankers)مسؤوال عن تعويض الفروقات عن الكميات المثبتة ككميات مسلمة للخزانات العائمة 

  (%0.25) السماحفي حالة وجود نقص في الكميات يحسب هذا النقص بعد خصم نسبة  - د
 

الكمية.  طابقةبم جدوال  مفصال   تتضمن ةقياس رسمي وثائق بإعداد "الطرف األول"الثالا المعين من قبل  الفاحصسيقوم 

 ث(،الثال "الفاحص الطرف الثاني و"و )"الطرف األول"من قبل جميع األطراف  الوثائقهذه  المصفففففففادقة علىيجب 

اضففافة ف، الكميات المفقودة لكل طر وتحديد ،"الطرف الثاني"تسففديد مسففتحقات حيا سففيتم اعتماد هذه الوثيقة لغرض 

 .(Floating Tankers)الى تثبيت الكميات المدورة على متن الخزانات العائمة 
 

 عشر: الغرامات احد

خفاق او في حال اال "الطرف االول"او تبعات مالية قد تترتب على تأخيرية اي غرامات  "الطرف الثاني"يتحمل  (1

و تحميلها االى منطقة المخطاف ور بموجب جداول التحميل الشفففهرية  الكميات المرشفففحة اسفففتالم ومناولةفي  ؤالتلك

ة المشتري في عمليات المناولة على ظهر ناقلاي تأخير او  (Floating Tankers)الخزانات العائمة  وخزنها على

 ،لياتاو اي تقصير او خلل او ضرر ينتج عن هذه العم "الطرف االول"يترتب عليه فرض غرامات تأخيرية على 

 .مستحقةمن أقرب فاتورة "الطرف الثاني" الغرامات المتحققة بذمة استقطاعويتم 

ن موالتي  "الطرف األول"في حال عدم التزامه بالتعليمات الصفففففففادرة من "الطرف الثاني" تفرض غرامة على  (2

 إضففففافيتجاه الجهات الرقابية وتطبق هذه الغرامات بشففففكل "للطرف األول" شففففأنها ان تسففففبب ضففففررا او حرجا 

 ومنفصل عن الغرامات التي ورد تفصيلها على باقي االلتزامات العقدية وكالتالي:

اسفتقطاعها و، يتم حصفر هذه المبالغ للجهات الحكومية العراقيةفي حال التلكؤ في تسفديد الرسفوم المسفتحقة  - أ

 "للطرف الثاني".كاملة من االجور المستحقة 

االعالن  بالنقاط البحرية المخصففففصففففة لممارسففففة المهام المتعلقة بهذا"الطرف الثاني" في حال عدم التزام  - ب

كير دوالر امري 20,000يتم فرض غرامة جزائية مقدارها )"الطرف األول" والتي يتم تحديدها من قبل 

 يوم(.

االت من في حال عدم االلتزام بتعليمات السففففففالمة والبيئة الدولية التي من شففففففأنها ان تؤدي الى حدوث ح - ج

ية المترتبة المالالقانونية و كافة التبعات "الطرف الثاني"البيئي او الحاق الضفرر الشفخصفي يتحمل  التلوث

زالة ولغاية ا دوالر امريكير يوم(. 5000عن معالجة هذا الضفففرر اضفففافة الى فرض غرامة مالية قدرها )

 مسبب الضرر.

االنترنت  عدم االلتزام بتوفير الخدمات التي نص عليها هذا االعالن على سفففففبيل المثال ال الحصفففففر )توفير - د

طين على وخدمات االتصفففففاالت وتوفير اقامة مالئمة ووجبات الطعام المناسفففففبة لممثلي لجان القياس المراب

فة الى توفير قوارب لغرض نقلهم من والى الموان عائمة اضفففففففا نات ال  "الطرف ( تفرض على متن الخزا

 دوالر امريكي ر يوم(  500غرامة قدرها ) الثاني"

في حال تم تشفففخيص سفففلوك سفففلبي او سفففوء تصفففرف او قصفففور في اداء الواجبات المناطة لفرد من طاقم  - ه

ال ومغادرة باتخاذ االجراءات الالزمة السففففففتبد "الطرف الثاني"الخزانات العائمة او كامل الطاقم، يلتزم 

( ايام من 10)تورطين بهذا السففلوك من طاقم الخزانات العائمة )فردا او كال( خالل مدة اقصففاها االفراد الم

 " ، والطرف االولبهذا الخرق بموجب رسفففالة رسفففمية صفففادرة من قبل " "الطرف الثاني"تأريخ اشفففعار 

في  دوالر امريكي ر يوم( عن كففل يوم تففأخير 3000غرامففات جزائيففة قففدرهففا ) "الطرف الثرراني"يتحمففل 

 المغادرة.
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 (Floating Tankers)الخزانات العائمة اي خزان من  او اسففففففتبدال في توفير "الطرف الثاني"في حالة فشففففففل  (3

مع هذه الغرامات يوم تأخير. وال تتعارض  عن كلوفق ا للصفففيغة أدناه تأخيرية للعقد، يتم خصفففم غرامة  المثبتة وفقا  

 .سابعا اعالهن المادة م (6)ة الفقر

 VLCC     = 0.30 * السعر التعاقدي 

 Suezmax = 0.25 * السعر التعاقدي 

 Aframax = 0.25 * السعر التعاقدي 
 

كونه وفي اتخاذ كافة اإلجراءات التي من شفففففففأنها ان تجنبه التعرض الى الغرامات أعاله ل"الطرف الثاني" على  (4

فالة حسن انهاء العقد ومصادرة ك "للطرف األول"من قيمة العقد، يحق  (%25)حال تجاوز مجموع كافة الغرامات 

"الطرف در من متلكئا  في تنفيذ التزاماته التعاقدية بموجب انذار رسفففففمي بذلك صفففففا "الطرف الثاني"التنفيذ و يعد 

 .األول"

 

 عشر: التأمين الثاني

ية رصففينة شففركة تأمين عالمالتأمين الوطنية او شففركة  من بتقديم بوليصففة تأمين بحري صففادرة "الطرف الثاني"يقوم 

أي أخطاء لتأمين اكما يجب ان تغطي بوليصففففة  ،الكميات العقدية المبينة في المادة )ثانيا( تغطي كامل ومعترف بها دوليا

ر اإلهمال )بما في ذلك على سففبيل المثال ال الحصفف هاالناجمة عنواالضففرار  "الطرف الثاني" صففادرة من ممثلي بشففرية

على  للتأمينحياة" تقديم "فاتورة التأمين على الب "الطرف الثاني" يقومذلك ،  إضفففففافة الىقانوني(. واإلخالل بالواجب ال

 .على متن الخزانات العائمة ضد اصابات العمل والتعويضات الالحقة لها "الطرف األول"ممثلي 

 

 عشر: شروط الدفع الثالث

سديد ) "الطرف االول"يقوم  (1 شهر  اولةلكلف الخزن والمن "الطرف الثاني" قبل ( من الفاتورة المقدمة من%85بت لل

االصلية  ورة( يوم عمل من تاريخ استالم الفات30السابق المثبتة بموجب وثائق ومستندات الشحن األصولية خالل )

( بعد %15)يتم صفففرف متبقي المسفففتحقات والبالغة و"الطرف االول"، من قبل  الوثائق المطلوبةوكافة ومرافقاتها 

بعد اسفتيفاء  اعاله بموجب المادة )أحد عشرر(واسفتقطاع اي غرامات مترتبة عليه  لمطابقة الشفهرية النهائيةاجراء ا

 .الوثائق الداعمة للتأمين على سبيل المثال ال الحصر

عن تأخير الدفع  وال تتحمل شففركة تسففويق النفط التبعاتالمطلوبة إلتمام عملية الدفع  الوثائق"الطرف الثاني" يقدم  (2

 :مبينة أدناهحال عدم تقديم الوثائق الفي 

 رقم االصرررلية، تتضرررمن )رقم وتأريت الفاتورة، رقم الحسررراب المصررررفي "للطرف الثاني" تجاريةالفاتورة ال ،

 .) العقد

  عقدية.الكمية الكامل الفترة و تغطي  تأمين رصينة ومعترف بها دوليابوليصة تأمين بحري صادرة من شركة 

  متطلبات الدفع. إلكمالضرورية  "الطرف األول"ا راهيأي مستندات أخرى 

 .)بالدوالر األمريكي(ـب "للطرف الثاني"بتسديد األجور المستحقة  "الطرف االول"يقوم  (3

المالية  سففتحقاقاتاالألي سففبب من األسففباب المثبتة في العقد من  "الطرف الثاني"يتم اسففتيفاء المبالغ المترتبة بذمة  (4

 بذلك.  الطرف الثاني" بإشعار "الطرف االول"يقوم الالحق على أن  للشهر"للطرف الثاني" 

 عشر: القوة القاهرة الرابع

يجـفففففففففب على  في حالة حدوث أي فعل من شفففأنه أن يعتبر قوة قاهرة في نظر القانون تجعل تنفيذ هذا العقد مسفففتحيال   -1

ة أيام بذلك سفففبع( 7خالل مدة ال تتجاوز )الطرف الذي وقع تحت طائلة القوة القاهرة اشفففعار الطرف االخر تحريريا  

لعقد وإعادة اتبدأ من تاريخ نشـفففوء السبب ليعـفففرض على الطرف اآلخر لتقديم المقترحات الالزمة بصدد إيقاف تنفيذ 

 يم الطلب.أربعة عشر يوما  من تاريخ تقد( 14تفعيله وتعويض فترة التوقف بمدد إضافية وخالل مدة ال تتجاوز )
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ن على بين الطرفي االتفاقبشففففكل يجعل مصففففلحة الطرفين معطلة يتم  لثالث أشففففهر القوة القاهرة راسففففتمرافي حال  -2

تهما المترتبة العقد بالتراضففي بعد تصفففيته اصففوليا ليكون الطرفين في حل عن التزاما إلنهاءصففيغة توافقية متوازنة 

 على هذا العقد.
 

 التحكيم والنزاعات خامس عشر:

ة العقد وتعتبر جزءا  والتعليمات العراقية النافذة حاليا  والتي سففتصففدر مسففتقبال  خالل فترة نفادييخضففع العقد للقوانين  -1

 منه.

محاكم امام اللالختصاص القضائي الحصري  خضوعهويتفق الطرفان على  لقانون العراقيا وفق فقراتالعقد يفسر  -2

، تحذف هذه ية او كلية للقانون المتفق عليهالعراقية المختصفففففة، وفي حال وجود فقرة من العقد مخالفة بصفففففورة جزئ

 لفقرة او الجزء المخالف مع بقاء باقي فقرات العقد وبنفس القوة والتأثير على التزامات الطرفين.

في حال عدم  يقوم الطرفان بتسوية أي نزاع ينشأ عن هذا العقد بحسن نية من خالل المفاوضات بين ممثلي الطرفين. -3

ام يصفففففار الى اللجوء لرفع دعوى قضفففففائية ام( يوما ، 30خالل فترة ثالثين ) للطرفينحل مرضفففففي التوصفففففل إلى 

 المحاكم العراقية المختصة.

موقعة  بعنوان ثابت له ألغراض التبليغ القضفففففائي واعالمه برسفففففالة "الطرف االول"تزويد  "الطرف الثاني"على  .3

 تغيير هذا العنوان.في حال تم  "للطرف الثاني"ومختومة من قبل االشخاص المخولين 

 عشر: االحكام العامة سادس

قود تجنباً لتضررررررارب المصررررررال  فأنه ال يحق "للطرف الثاني" الجمع بين عقدي خزن ومناولة منتوجي )زيت الو .1

 والنفثا( من جهة وعقود شراء منتوجي )زيت الوقود والنفثا( خالل لنفس الفترة مع "الطرف االول".

لتي نص عليها هذا ا التزاماتهاكافة التبعات المالية والقانونية الناتجة عن االخفاق في تنفيذ "الطرف الثاني" تحمل ي .2

 العقد.

ات خزن او في انجاز عمليـفف "الطرف الثاني"اخل  إذاخر آالتعاقد مع طرف و انهاء العقد الحق في "للطرف االول" .3

"الطرف يتحمل وه زجراءات الكفيلة لتجاواتخاذها اإل ايام مـن اشـعارها بـذلك اإلخالل وعدم( 7مناولة المنتوج بعد )

( يوم من 60د )، او ألي سفففبب اخر تراه شفففركة تسفففويق النفط موجبا  إلنهاء العقد على ان يتم بعفرق البدلين الثاني"

 بقرار اإلنهاء، دون الحاجة للرجوع إلى القضاء. "الطرف الثاني"تأريخ اشعار 

ي من األعمال امن الباطن او احالة العمل على شركة اخرى أو مقاول ثانوي لتنفيذ التعاقد "للطرف الثاني"  قال يح .4

مصادرة كفالة  ""للطرف االولوبخالفه  "الطرف االول"المشمولة بهذا العقد كال  أو جزءا  اال بموافقة تحريرية من 

 ناجمة عن ذلك.والقانونية المترتبة الكافة التبعات المالية "الطرف الثاني" ، ويتحمل حسن التنفيذ وإنهاء العقد

ي منطقة ف (Shuttle Vessels)من الناقالت الجوالة  عند اسففففتالمه "الطرف الثاني"تنتقل مسففففؤولية المنتوج الى  .5

وها وخل، ويكون مسفففؤوال عن سفففالمة الكميات المدورة (FOB)ناقلة المشفففتري المخطاف ولغاية تسفففليمه على ظهر 

 .لشركة تسويق النفط التبعات المالية عن ذلك وبالسعر التصديري ، وبخالفه يتحملمن التلوث

ثاني"يلتزم  .6 ما فيها قوانين مكافحة التهريب والتلوث وا "الطرف ال نافدة ب ية بالقوانين والتعليمات ال لسففففففالمة المهن

دي ؤزن والمناولة يلخكافة التبعات القانونية والمالية الناجمة عن هذا االخفاق او أي خلل في عمليات النقل وا ويتحمل

 الى حدوث الخروقات اعاله.

لعقد إذا ثبت أن الغاء العقد ومصادرة كفالة حسن التنفيذ بالكامل في أي وقت خالل فترة تنفيذ ا "للطرف االول"يحق  .7

خل المياه او ممارسفته اي نشفاط مخالف للقوانين والتشفريعات دا "الطرف الثاني"،أمنية سفلبية عن  مؤشفراتهنالك 

 قليمية العراقية مما قد يؤدي الى تعرض العراق للمساءلة والعقوبات الدولية. اال

عبر عمال تزوير المسففففففتنداتراسففففففتخدام وثائق مزورةرغ  أو تالي ابأ مسففففففؤولية القيام"الطرف الثاني" يتحمل  .8

بالمصففلحة  ضففرارالعالقة إلنجاز أعماله او أية أسففاليب غير سففليمة من شففأنها اإل يمحاولة إفسففاد ذمم الموظفين ذو

فة اإلجراءات كا واتخاذالعامة وبخالفه يحق لشفففركة تسفففويق النفط الغاء العقد ومصفففادرة كفالة حسفففن التنفيذ بالكامل 

 بالقائمة السوداء وينسحب هذا اإلجراء على كافة العقود الموقعة معه.ه القانونية وإدراج

 ل ثبوت قيامفي حا وأية تعليمات تصدر الحقا 2008( لسنة 41يتم تطبيق قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم ) .9

 .ويتم تحميله كافة التبعات المالية والقانونية الناجمة عن ذلكلتهريب بعمليات ا"الطرف الثاني" 
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 هذا الغرضاجراء تعديل او اضفففففففافة اي بند الى بنود العقد وبموجب ملحق عقد ينظم ليحق لطرفي العقد وباالتفاق  .10

 . ال يتجزأ من العقدويعتبر جزءا  

كومية رقم إسففففتنادا  الى قانون تحصففففيل الديون الح"الطرف الثاني" يتم إسففففتحصففففال الديون الحكومية المترتبة على  .11

 أو أي قانون يحل محله. 1977( لسنة 56)

"الطرف بإلتزامات خالل سببا  أو عذرا  لعدم التنفيذ أو اإلالسائدة في البلد واألزمات الوبائية التعتبر الظروف األمنية  .12

 العقدية، خصوصا  أذا كانت الموان  العراقية مستمرة بنشاطها التشغيلي.الثاني" 

 

 كفالة حسن التنفيذ عشر:سابع 

 ة.نافذالقوانين الوحسن التنفيذ وحسب التعليمات  وكفالةاالولية  التأميناتتعفى الشركات الحكومية العراقية من تقديم  -1

لسفياقات المعمفول وبموجب ا "الطرف الثاني"( الى القيمة الكلية للعقد ( من%5التنفيذ )البالغة )يتم إعادة كفالة حسن  -2

 وكاالتي:بها في شركة تسويق النفط 

نفاذيفة  خفالل مفدة "الطررف االول"بفرامج التحميفل الشفهرية والمبلغفة مفن لكاففة  "الطرف الثراني"تنفيذ في حال  -أ

 العقد.

 لشروط العقدية االخرى.ا بكافة "الطرف الثاني"التزام  -ب

تزاماته بال"الطرف الثاني"  في حال أخللغاء العقد ومصففففففادرة كفالة حسففففففن التنفيذ بالكامل إ "للطرف االول"يحق  -3

 بموجب هذه العقد كال أو جزءا.

 صفادرة مففن ""الطررف الثرانيال يفتم تصففية العقفد وإطفالق مبفالغ كفالفة حسفن التنفيفذ إال بعفد ورود تأييفد بفراءة ذمفة  -4

 الجهتين:

 دائرة التقاعد والضمان االجتماعي للعمال. -أ

 الهيئة العامة للضرائب. -ب

ان لتقاعد والضفمامسؤولية الفترة الزمنية التي تستغرقها الهيئة العامة للضرائب و دائرة "الطرف األول" يتحمل  ال و

لمصففرفية او ال بففاألجور  ببففراءة الذمففة "الطرررف الثرراني"االجتمففاعي للعمففال فففي إكمففال إجراءاتهففا الالزمففة بتزويففد 

 .المترتبة عن تمديد خطاب الضمان المصرفي

 طرف األول""اللى الحسابات المصرفية الخاصة بها حصرا  وتتعهد بتزويد إ "للطرف الثاني"تعاد المبالغ المستحقة  -5

 برقم حسابها المصرفي بعد توقيع العقد مباشرة.

************************************************************************* 

 


