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  عقـد بيـع ونقل وتسليم منتـج الديزل

  

  

 
Contract for Sale, Carriage and Delivery   

of Diesel Product 
 

 

 ________من شھر أغسطس عام  ____ بتاريخ اليوم
  تم ا�تفاق والتراضي بين كل من:

  
  قطر للوقود(وقود) 
  شركة مساھمة قطرية

  برج وقود ، الخليج الغربي وعنوانھا: 
  ٧٧٧٧:ب.ص، قطـر - ـةالدوح

  ٤٠٢١٧٧٠٠فاكس:، ٤٠٢١٧٠٢٠تلفون: 
  (ويشار إليھا فيما بعد بالبائع)

 
 و

 
_______________________   

   وعنوانھا
  __________:ص ب، قطـر -الدوحـة 

  _____________ فاكس: _____________: فونيتل
 (ويشار إليھا فيما بعد بالمشتري)

 
  

  أو�ً: مقدمة:

آ�ت ميكانيكية تحتاج للتزود بوقود الديزل  حيث أن للمشتري
يحدد نوعھا وعددھا وأماكن تواجدھا و كميات استھ7كھا 

 ) المرفقة.١الملحق / الم7حق رقم (

  
وحيث أن البائع ھو الجھة الوحيدة المختصة قانوناً وبصفة 
حصرية في نقل وبيع المنتج المذكور لEليات المذكورة في 

 فق/المرافق المشار إليھما.مواقعھا المحددة بالمر

  

وحيث طلب المشتري من البائع نقل وبيع كميات من وقود 
وافق البائع على طلب  الديزل لتشغيل اHليات المذكورة، و

 المشتري.
  

  الطرفان على اHتــي: أتفقفلقد 
  
  

  
 
 
  
  

This contract is issued on _____ day of  ___________ 
by and between: 

 
 

Qatar Fuel (WOQOD), 
a Qatari joint stock company 

located at WOQOD Tower , West Bay                 
Doha, Qatar, of PO Box 7777 
Tel: 40217020, Fax: 40217700  

(hereinafter referred to as the Vendor) 
 

 
AND 

 
 
 

_______________________________ 
of  Doha - Qatar, PO Box: _______ 

Tel: ____________ Fax: _____________ 
(hereinafter referred to as Purchaser) 

 
 
Firstly: Premise 

Whereas the Purchaser has mechanical engines, 
apparatus or machines that need to be supplied with 
Diesel, the type, number, consumption and location of 
which are specified in the appended schedule/s No (1) 
hereto. 

And whereas the Vendor is the sole entity with 
exclusive jurisdiction to sell and transport this product 
to the diesel engines in their location/s shown in the 
appended schedule/s, 
 
And whereas Purchaser submitted an offer to Vendor 
for the sale and carriage  of quantities of diesel to 
operate the aforementioned engines, 

 
And whereas Vendors accepted the offer of Purchaser, 
Then, the two parties agreed as follows: 
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  ثانياً: شروط العقـد:
  

  )١المادة (
 
من  و كذلك المرافق تعتبر المقدمة المذكورة أع7ه ١-١

 جزءاً � يتجزأ من ھذا العقد وُتقرأ معه. )٥) إلى (١(
  

  
Pغراض ھذا العقد يقصد بالمشتري الجھة الموقعة  ٢-١

على ھذا العقد وأي من مسؤليھا أو موظفيھا أو 
وك7ئھا أو مقاوليھا أو عمالھا أو المفوضين أو 

 المحال إليھم من قبلھا.
 
مسؤو�ً مسئولية  المخول ويكون مدير الشركة ٣-١

و مدير  مباشرة بالتضامن واTنفراد مع الشركة
اTلتزامات  جميع عن المشروع / الموقع المعني

ھذا العقد بحيث  ) من٢المادة ( والشروط الواردة في
تھم و مقاضاتھم فرادى أو يكون للبائع حق مطالب

أي مخالفة Pحكام المادة في حالة حدوث  متضامنين
 .المذكورة

 
لمشترية و مديرھا المخول تقوم الشركة / الجھة ا ٤-١

بالتوقيع على ھذا العقد و يقوم مدير الشركة / الجھة 
 على التوالي المشترية و مدير كل مشروع / موقع

  ).٥كمرفق رقم ( هالتعھد المرفق مع بتوقيع

  
  

  ) نطاق العقد٢المادة (
  
يقوم البائع ببيع ونقل كل أو جزء من الكميات التي  ١-٢

نتج الموضح في مقدمة ھذا يطلبھا المشتري من الم
في  /مشروعات المشتري/مواقع مشروعالعقد لمواقع

لمواقع واHجال والبيانات اPخرى لحجم الكميات و إطار
)، وذلك طبقاً لخطة ١الواردة بالملحق/ الم7حق رقم(

 التوزيع وظروف العمل لدى البائع.    

  
  

  

وقYع ويقدم طلب المنتج و يYتم تسYليمه لكYل مشYروع / م ١-١-٢
علYYYى حYYYدة و فYYYي الخYYYزان / الخزانYYYات المخصصYYYة 

  للمشروع / الموقع المعني.
  

وفYYي ھYYذا الخصYYوص يعلYYم المشYYتري و سYYوف يقYYوم    ٢-١-٢
باTلتزام باPنظمYة السYائدة و التYي تسYمح فقYط بYالتزود 
من خ7ل صھاريج السيارات / وسYائل النقYل الخاصYة 

Secondly: Terms & Conditions of the Contract 
 

Article (1)  
 
 

1-1 The aforementioned premise together with the 
attachments from No(1) to (5) hereto shall be 
considered a part and parcel of this contract and shall 
be read with the same. 

 
 

1-2 For the purpose of this contract " Purchaser" includes 
the party signing this contract and any of its 
executives, employees, Laborers, Agents, Contractors, 
assigns and deputies.   

 
1-3 The Manager of the company will be directly jointly 

and severally liable with the company and the 
concerned project / site Manager for all the terms, 
conditions and obligations stated for in article (2) of  
this contract, and Vendor will have a direct claim  and  
right  of action against  all or any of them in case of any 
Contravention  to the provisions of the reference article. 

 
1-4 Purchaser company / entity as well as its authorized 

Manager  shall respectively sign this contract and 
Purchasing Company / Entity Manager and its  
 Project Manager shall sign the bond appended thereto 
as attachment no (5). 

 
Article (2) Scope of the Contract 
 
2-1  Subject to the circumstances of the business of 

Vendor and the distribution plan pertaining to the 
same, Vendor will sell and carry to Purchaser all 
or any portion of the quantities of the product 
mentioned in the premise hereunto that may be 
ordered by Purchaser for its site/s  /  project/s and 
in accordance with the data pertaining to the size 
of quantities, periods and other pertinent data / 
information as mentioned in attachment number 
(1) hereto. 

 
2-1-1The order for the product and the delivery of the 

same should be for each and every project/site 
separately, and the delivery will be in the storage 
tank/s specifically allocated to that project / site.  
 

2-1-2 And in this respect Purchaser acknowledges its 
awareness of and will bind itself by the applicable 
systems / regulations that only permit the supply 
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خاصYة بالبائع كما تسمح فقط بالتخزين في الخزانات ال
بالبYYائع و التYYي تحظYYر التYYزود بYYأي صYYورة أخYYرى أو 
عبر أي صھريج  / سيارة أو وسيلة نقل خاصة بجھYة 
أخYYرى أو اسYYتخدام أي خYYزان للتخYYزين بخ7YYف تلYYك 

  الخاصة بالبائع.

  
يجب على المشتري تقدير وجدولة الكميات المتوقع سحبھا   ٢-٢

 ،موقع محدد جملة لكل مدة المشروع مشروع/ �ي
  .ي%ً لكل شھر على حدةوتفص

تعبئة البيانات و بدون المساس بما تقدم يقوم المشتري ب        
يقوم المشتري كما   ،)١الخاصة بذلك في الملحق رقم (

بتحديث البيانات إذا أقتضى الحال بعد تبيان أسباب و 
  مسوغات التحديث.

  
  
  
  
  
  

  
  
 سوف يضع في اTعتبار و أن البائع أ  يعلم المشتري-٢-٢

سوف يعتمد على جدولة الكميات المقدمة من جانب 
لجدول  و تقديمه المشتري للبائع عند إعداد البائع

الكميات العمومي اTجمالي للسوق الداخلي القطري 
لقطر للبترول، و بالتالي فإن المشتري يضمن سحب 
الكميات المجدولة و المقدمة منه للبائع كما يتم 

م بتعويض البائع تحديثھا من وقت Hخر، و يلتز
بصورة كافية عن أي خسارة أو مطالبة قد تترتب في 

   ھذا الخصوص في أي وقت. 
  
  
) أدناه ٣-٢و مع مراعاة اPحكام الواردة في المادة (  ب-٢-٢

بالتقييد الكامل و بدون المساس بواجب المشتري 
بجدول الكميات اPساسي المعتمد، و Pجل توفير 

الكميات اPساسية المرونة للمشتري في سحب 
في  المجدولة، فيجوز للمشتري طلب كميات شھرية

من الكميات اPساسية المجدولة للشھر  %٢٠±حدود 
المعني و ذلك بشرط أ� يزيد إجمالي الكميات 
التراكمية المسحوبة للفترة المنتھية بنھاية الشھر 

من الكميات اPساسية  %١٠المعني عن نسبة 
  ترة المذكورة.المجدولة حتى نھاية الف

  
  
  
  

 

of the product through Vendor's tanker trucks, 
permit storage only in the Vendor storage tanks 
and strictly prohibits the supply by any other way 
or through any other truck, tanker or mean or the 
use of any storage tanks other than that of the 
Vendor. 

 
2-2 Purchaser shall make aggregate estimated 

projections for the quantities of diesel expected to 
be withdrawn and consumed during the whole 
period of the project implementation. 

 
Purchaser shall also make an estimate of the projected 
quantities expected to be withdrawn and consumed in 
respect of each project/site in every calendar month 
from the start of the project to the end. 

Without prejudice to the above, Purchaser shall provide 
the data pertaining to quantities in the relevant locations 
shown in attachment No (1) hereto, and shall also 
update such data/information if the circumstances so 
require after stating the reasons and causes for such 
update. 

 

2-2-A A Purchaser acknowledges that Vendor will, in 
preparing and submitting to Qatar Petroleum of the 
overall local market consumption projections, put 
into consideration and will depend on the quantities 
projections made by Purchaser. Therefore Purchaser 
secures and guarantees that it will uplift the projected 
quantities or any updates thereof, failing which 
Purchaser acknowledges that it will adequately and 
sufficiently compensate Vendor of any damages, loss 
or claim Vendor may be subjected to by reason 
thereof.        

 

2-2-B  Subject to Article (2-3) hereunder,  and without 
prejudice to the duty of Purchaser to abide strictly by 
the approved initial quantities projections, and in 
order to avail Purchaser of adequate flexibility  / ease 
in uplifting the initial projected quantities, Purchaser 
may order uplift monthly quantities in the range of 
±20% of the projected initial quantities for the said 
month; Provided always that the aggregate 
cumulative uplifted quantities for the period ending 
at the end of the month in question does not exceed 
by more than 10% the initial projected quantities by 
the end of that period.      

 

 

 



 

Ref:                                                                         Page 4 of 33                                                                        الرقم 
 

  
  

 زادت أو نقصت إذاويجوز للبائع التوقف عن التزويد   ٣-٢
المسلمة لموقع/مشروع  التراكمية الشھرية اتالكمي

 من %١٠نسبة  عن Pي فترة زمنية محددة المشتري
أو إذا  للفترة المعنية المجدولة اPساسية التراكمية الكمية

شروع أو تجاوز إجمالي الكميات المسحوبة Pي م
لذلك موقع إجمالي الكميات اPساسية المجدولة 

) بحيث ١كما يحددھا الملحق رقم( المشروع أو الموقع
� يبدأ التزويد من جديد �إذا قدم المشتري جدولة  إ

معدلة جديدة بناء على أسباب و مبررات موضوعية 
   .معقولة و مقبولة لدى البائع وفقاً لتقديره المطلق

  
للمشتري شراء المنتج موضوع ھذا العقد من � يجوز  ٤-٢

غير البائع، كما � يجوز له استعمال أي وسيلة نقل أو 
  تخزين سوى وسيلة النقل أو التخزين الخاصة بالبائع.

  
  
  
  

يتم توريد المنتج محل ھذا العقد للمشتري كوقود لتشغيل  ٥-٢
و المحركات و ليس Pي غرض أو استخدام  اHليات

خلطه مع منتج /  –دون تحديد  –ك آخر بما في ذل
منتجات أو مادة/ مواد أخرى Pجل تصنيع أو إنتاج أو 

  أو استحداث أي منتج آخر. تكوين
  
  
 

  
  

منYYتج محYYل ھYYذا العقYYد والمطلYYوب اليلتYYزم المشYYتري بYYأن  ٦-٢
لموقع/مشYYروع معYYين سYYوف يYYتم تخصيصYYه واسYYتخدامه 

لعاملYة فقط لتزويد اHليYات الYواردة بمقدمYة ھYذا العقYد و ا
و/أو المسYYYتخدمة فYYYي الموقع/المشYYYروع المYYYذكور، كمYYYا 
يلتزم بعدم بيع أو تسليم المنتج المذكور Pي جھة أخYرى 
أو التصرف فيه بأي طريقYة تYؤدي إلYى تصYديره خYارج 

  دولة قطر.
  

  

� يجوز للمشتري نقل أو تحويل أي كمية من المنتج من   ٧-٢
و مYن أ خزان لخزان آخر أو من مشروع لمشYروع آخYر

أو  سYYواء كYYان الخYYزان أو المشYYروع موقYYع لموقYYع آخYYر
           اHخر مملوك له أو للغير. الموقع

وفYYي اPحYYوال التYYي يحتYYاج فيھYYا المشYYتري لنقYYل بعYYض        
الكميYYYات لمواقYYYع أخYYYرى خاصYYYة بYYYنفس المشYYYروع و/أو 

يقYYوم  خYYاص بYYه الموقYYع أو بYYأي مشYYروع أو موقYYع آخYYر
ر بحيث يقوم البYائع بتYوفير المشتري بإخطار البائع باPم

و/أو نقYYYل الكميYYYات للموقYYYع الفرعYYYي أو الموقYYYع اHخYYYر 
بالشYYYYروط وبالكيفيYYYYة وبوسYYYYيلة النقYYYYل واPسYYYYعار التYYYYي 

  .يعتمدھا البائع في ھذا الخصوص
  
  

 

2-3 Vendor may stop supplies if the monthly cumulative 
quantities supplied to any of Purchaser Project/s or site/s 
at any specific period increase or decrease by   a level of 
10% of the initial cumulative projected quantities for 
that period or if the aggregate uplifted quantities volume 
for any project or site exceed the overall volume of the 
initial projected quantities for that project or sit as 
shown in attachment No (1) hereto. Supplies will not 
restart except Purchaser submits modified new 
projections based on objective and reasonable causes 
acceptable to Vendor according to its absolute 
discretion. 

 
 
 
 

2-4 Purchaser shall neither buy the product the subject-
matter of this contract from any other person or entity 
nor appropriate any other carriage mean or storage 
tank than those of Vendor. 

 
 

2-5 The product the subject matter of this contract will 
be supplied to Purchaser only for the purpose of 
its use as a fuel for engines and equipment for 
combustion purposes and not for any other 
purpose or use including – without limitation, the 
blending thereof with any other product or 
substance with the object of manufacturing, 
forming, producing or inventing any other 
product.  

 
 

2-6 Purchaser undertakers that the product the subject-
matter of this contract that is ordered for certain 
project/site will be appropriated and used only for the 
consumption of the engines and machines mentioned 
in the premise hereunto and allocated to such project 
or site, and further undertakes that it will not sell or 
deliver the product to any other third party, or 
otherwise transfer or deal with it in away that may lead 
to its exportation outside boarders. 

 
2-7  Purchaser shall not transfer any quantity of the product 

from one storage tank to another or from a project/site 
to another whether the other project or site or storage 
tank are Purchaser’s project site or tank or any other 
third party project, site or tank.  

        And in circumstances where Purchaser is in need for 
certain quantities of the product to be transferred to 
other location/s within the same project or site or any 
other project or site, then Purchase should notify 
Vendor of its requirement and thereafter Vendor will 
arrange the transfer of the quantities to such other site 
or sub-site pursuant to such terms, conditions, carriage 
mean and prices as approved by Vendor in this 
respect. 
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يكYYون مYYن حYYق البYYائع القيYYام بزيYYارات ميدانيYYة روتينيYYة   ٨-٢
لموقYYع / مواقYYع المشYYتري PجYYل الوقYYوف علYYى تطبيYYق 

 الخاصة بالبائع و مراعاته للنظم و اTجراءات المشتري
و تعتبYYر أي مخالفYYة  . و الشYYروط الYYواردة فYYي ھYYذا العقYYد

7�ً جوھريYاً من جانب المشتري Yوص إخYفي ھذا الخص
بھYYYذا العقYYYد ممYYYا يسYYYتدعي اتخYYYاذ اTجYYYراءات القانونيYYYة 

  ال7زمة.
كمYYا يكYYون مYYن حYYق البYYائع تركيYYب أو المطالبYYة بتركيYYب         

بالتحكم و المراقبة من على البعد و ذلك علYى نفقYة  نظام
  المشتري.

  
  

يلتزم المشتري بمراعاة القوانين واللوائح والنظم  ٩-٢
والمقرارات واPعراف السائدة في مجال التعاطي مع 
المواد البترولية، كما يلتزم باستخدام العمالة المدربة 

مل على أصول وأسس التعامل مع المواد البترولية ويتح
  وحده أي تقصير في ھذا الشأن. 

  
  
  

  ) أساس حساب قيمة الكميات المبيعة للمشتري٣المادة (
  
  

يعتبر اللتر أساس قياس كمية المنتج موضوع ھذا العقد،  ١-٣
وتحسب على أساسه قيمة الكميات المباعة إلى 
المشتري، كما تحسب على أساسه القيمة الكلية Pجرة 

  النقل و التخزين.
  

بتحديد و تعديل سعر بيع  من جانب واحد وم البائعيق  ٢-٣
اللتر الواحد من المنتج كما يقوم بتحديد و تعديل قيمة 
أجرة النقل و التخزين و رسوم الخدمات إن كانت بناًء 
على اPنظمة المعمول بھا لدى البائع و حسب م7حق 

  العقد المرفقة.
و� يجوز للمشتري اTعتراض على تحديد أو تعديل 

عر المنتج أو تحديد أو تعديل أجرة النقل أو التخزين س
أو الخدمات التي يحددھا و يعدلھا البائع بمفرده من 

  وقت Hخر.
  

ينتج تعديل السعر أثره في الظروف اTعتيادية من تاريخ  ٣-٣
إخطار البائع للمشتري بذلك كتابة بالفاكس أو البريد 

 ساعي. العادي أو المسجل أو اTلكتروني أو بواسطة
  

وينتج التعديل أثره إبتداًء من تاريخ بداية التزويد إذا كان       
السعر اPساسي قد تحدد بناًء على بيانات ومعلومات أو 
وقائع غير صحيحة قدمھا المشتري للبائع أو كان تحديد 

  السعر بناًء على خطأ أو غش أو تزوير أو تدليس.
  
  
  
 

  

2-8  The Vendor has the right for routine inspection of the 
Purchaser’s site/s and any non compliance with the 
above or with Vendor’s System/Regulation will be 
considered as substantial  breach of the contact and the 
appropriate legal action will be initiated as applicable. 

  
 

 
    Vendor will also have the right to install or request 

Purchaser to install a telemetry control and monitoring 
system at Purchaser cost. 

 
 

2-9 Purchaser undertakes to preserve the laws decrees 
regulations, norms, usages procedures and decisions 
abounding in the petroleum products trade, and further 
undertakes to employ a workman force sufficiently 
trained in the fundamentals and core basis of dealing 
with such products, and shall bear alone any 
responsibility ensuing from or consequent upon any 
short-comings or failure it this respect. 

 
 
Article (3) Basis of Calculation of Quantities Sold to 
Purchaser 

  
3-1 The Litre will be the basis of the measurement of 

quantities volume and calculation of the price of the 
product sold to Purchaser, and shall also be the basis of 
computing the overall value of the carriage and storage 
freight. 

 

3-2 Based on Vendor's applicable systems / regulations and 
the attachments to this contract, Vendor will 
unilaterally specify the sale price and carriage freight 
of the one Liter as well as  the services and storage 
dues and any amendment to any of these made from 
time to time, and Purchaser will neither object to such 
sale and carriage  price freight and dues, nor to any 
amendment thereto made from time to time by Vendor. 

 
3.3 Sale price and carriage freight amendment will be 

operatively, valid and will take effect from the time the 
same has been notified to Purchaser is writing by Fax, 
registered or ordinary mail or e-mail or personally 
through courier / manual delivery.  

       
        And the price amendment will take effect from the 

time the contract had been executed or from the time 
of the beginning of the supply if the initial price was 
specified based on inaccurate or untrue information, 
data or facts presented by Purchaser to Vendor or 
otherwise the initial price was determined by reason of 
any mistake, deception, forgery or misrepresentation.   
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ات بناًء على الزيارة تحدد تعرفة النقل و رسوم الخدم ٤-٣
الميدانية التي يقوم بھا البائع لموقع المشتري قبل بداية 
أعمال التوريد وفقاً للوائح المعمول بھا لدى البائع و التي 

  ).٣يختصرھا الملحق رقم (

  
  )التسليم و النقل٤المادة(

  
يتم تسليم المنتج للمشتري بناًء على طلب خطي من  ١-٤

ة المطلوب بيعھا ونقلھا من المشتري يبين فيه الكمي
المنتج، وموعد وتاريخ النقل والتسليم على أن يصل ھذا 
الطلب إلى مقر البائع أثناء ساعات العمل الرسمية وقبل 

  ساعة. ٢٤موعد التسليم، بوقت كاٍف �يقل عن 
  

  
على الرغم مما تقدم يجوز للبائع بعد إست7م الطلب  ٢-٤

ه أن يحدد تاريخ ) أع١7-٤المشار إليه في المادة (
وزمن النقل التسليم حسب مقتضيات برنامج وظروف 

  العمل لديه والجدولة التي يقررھا في ھذا الخصوص.
  
  
  
  
  

يتم النقل بواسطة شاحنة البائع  بشرط أ� تقل الكمية  ٣-٤
  لتر).  ٢،٠٠٠المطلوبة عن (

  
ُيسلّم المنتج للمشتري في الموقع الذي يحدده المشتري  ٤-٤

  أع7ه . ١-٤لب المشار إليه في في الط

  
يكون التسليم فقط في الخزانات الخاصة بالبائع و  ٥-٤

المؤجرة للمشتري من قبل البائع كما ھو وارد في 
  ).٤الملحق رقم (

  

يكتمل التسليم فور وصول ناقلة البائع لموقع المشتري  ٦-٤
  أع7ه. ٤- ٤المذكور في 

  
مجرد توقيع مندوبه على يتم إثبات تسلُم المشتري للمنتج ب ٧-٤

  .إيصال اTست7م الُمعد بواسطة البائع لھذا الغرض
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 
 

3-4 The applicable Transportation and service charges will 
be determined based on pre-inspection by the Vendor 
of at the Purchaser’s site in line with the Vendor’s 
pricing policy decisions and regulations as summarily 
highlighted in attachment (3) hereto. 

 
Article (4) Carriage & Delivery  
 
4-1 The product will be sold, carried and delivered to 

Purchaser pursuant to a written order of Purchaser 
showing the required quantity, date and time of  
carriage and delivery, provided that the said order shall 
reach Vendor within the official working hours and 
before a reasonably  adequate time of not less than 
(24)hours of the time specified for carriage and 
delivery. 

 
4-2 Irrespective of the foregoing, the Vendor may, after 

receiving the order referred to in article (4-1) hereunto, 
determine the time of carriage and delivery according 
to the exigencies, commitments, necessities and 
circumstances of its work, program and any 
scheduling planned pursuant thereupon. 

 
4-3  Carriage shall be via Vendor road truck; provided that 

the quantity ordered shall not be less than (2000) liters. 

 
4-4  Delivery of product to the Purchaser shall take place in 

the location specified by Purchaser in the order 
mentioned in article 4-1 hereunto.  

 
4-5 Delivery will be only in the storage tanks leased by 

Vendor to Purchaser to this end and on terms and 
conditions as shown in attachment No.4 hereto.  

 
4-6  Delivery shall be deemed completed immediately after 

Vendor's Road Tanker reaches the location specified 
by Purchaser and stated for by article 4-4. 

 
4-7 The delivery of the product to Purchaser shall be proved 

by the mere endorsement of the Purchaser 
representative of the Delivery Receipt appropriated by 
the Vendor specifically for this purpose. 
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تقع مسئولية الضمان وتحمل التبعة على عاتق المشتري  ٨-٤
بالنسبة لكميات المبيعة إعتباراً من الوقت الذي يستلم 

) ٦-٤فيه المشتري المنتج على النحو المحدد في (
  بائع اي مسئولية في ھذا الشأن.أع7ه، و� يتحمل ال

  
  
  

  
  
  

لن يقبل البائع ولن يدعي المشتري أي نقص أو عجز في  ٩-٤
الكميات المسلمة أو خلل في جودتھا أو نوعيتھا بعد 

        اTست7م. 

و يعتبر توقيع مندوب المشتري على إيصال اTست7م بينه   
غير قابلة Tثبات العكس بكمية وجودة ونوع المنتج 

  لمسلم.   ا

  
و في حالة تركيYب النظYام اHلYي للYتحكم و المراقبYة مYن  ١٠-٤

    علYYYى البعYYYد علYYYى النحYYYو المنصYYYوص عليYYYه فYYYي المYYYادة
) مYYن ھYYYذا العقYYد أو أي نظYYYام آخYYر مماثYYYل يعتبYYYر ٨-٢(

فYYي مراقبYYة مسYYتوى البYYائع مفوضYYاً مYYن قبYYل المشYYتري 
التخزين بخزان المشتري و بالتزويYد أو تعبئYة أو إكمYال 

عبئة الخزان في اPوقات و بالكميYات التYي يراھYا البYائع ت
على أن يكون ذلك في نطاق الكميات التراكميYة  ،م�ئمة

 علYى النحYو المنصYوص عليYه Pي فترة معينYة المجدولة
  . في ھذا العقد

و في حالة التزويد بالطريقYة المنصYوص عليھYا فYي ھYذه        
صYYYYدار إ والكميYYYYات ) يكYYYYون احتسYYYYاب ١٠-٤المYYYYادة (

 الصYادرة لقYراءةالفواتير من قبل البائع للمشتري حسب ا
ة غير قابلة نمن النظام اHلي المشار إليه و التي تعتبر بي

  يما يتعلق بحجم الكميات الموردة.Tثبات العكس ف
  
  
  

  )شـروط الـدفـع ٥المادة(
  

يقوم البائع بمحاسبة المشتري على أساس كمية منتج  ١-٥
ر المحدد، مضافاً  إليه قيمة تعرفة الديزل المبيع بالسع

التي  النقل المحددة  وذلك من واقع إيصا�ت ا�ست7م
 يعدھا البائع ويوقع عليھا مندوب المشتري عند ا�ست7م

أو من واقع تجميع تسجيل قراءات النظام اHلي 
) ١٠-٤(      ) و٨-٢المنصوص عليه في المادتين (

 .من ھذا العقد

  
  

  

في نھاية كل أسبوعين فاتورة بإجمالي المبالغ  يقدم البائع ٢-٥
المستحقة على المشتري والمتمثلة في سعر البيع وأجرة 

قراءات  من واقع أو النقل  من واقع إيصا�ت ا�ست7م
) و ٨-٢النظام اHلي المنصوص عليه في المادتين (

   ) من ھذا العقد ١٠-٤(
  
  

  
  

  

4-8  Risk shall pass to the Purchaser as from the time of the 
delivery of the product to him provided for by article 
(4-6) hereunto. As of that time the Vendor will bear no 
responsibility vis-à-vis the product whatsoever. 

 
4-9 Vendor will neither accept nor honor, and Purchaser 

will not allege any deficit in the quantity measurement 
or any defect in quality or kind after delivery.  

 
 

        And the endorsement of Purchaser representative to 
the delivery receipt will be deemed a conclusive 
irrefutable evidence with respect to the perfect quality 
and the accurate measurement of quantity as the same 
appears in such receipt voucher. 

 
4-10  In case of the installation of the telemetry system or 

any other equivalent computer system stated for in 
Article (2-8) herein Vendor will be deemed 
commissioned / authorized  by Purchaser  to monitor 
the level of the quantities in Purchaser storage tank and 
to provide, supply fill and / or replenish such tank at 
such times and with such quantities as Purchaser my 
deem expedient, provided always that the supplied 
quantities shall be in accordance with the accumulated 
projected quantities for any specific period as stated 
for in this contract. 

       In case of supply by the aforementioned methodology 
as stated for by this Article (4-10) the supplied 
quantities calculation and the issuance of invoice by 
Vendor will be according to the readings of the 
computer system stated for herein, the same will be 
deemed irrefutable evidence of the volume of the 
quantities supplied.      

    
Article (5) Terms & Conditions Pertaining to Payment  
 

 

5-1 Vendor will settle its accounts with Purchaser on the 
basis of the quantities delivered as shown in the 
delivery receipt prepared by Vendor particularly for 
this purpose and duly signed by Purchaser 
representative, and according to the determined sale 
price and the carriage freight , and in case of installing 
the system stated for by Articles (2-8) and (4-10)herein 
the quantities will be settled and invoices issued 
pursuant to the reading of the system . 

 
 

5-2  Vendor will submit an invoice fortnightly to Purchaser 
of the aggregate price of the quantities delivered in 
addition to their carriage freights as the same appear in 
the receipt vouchers or in the readings or automated 
system provided for in articles (2-8) and (4-10) of this 
contract. 
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) ٢-٥كرھا في (يتعھد المشتري بدفع المبالغ الوارد ذ ٣-٥
يوماً  ٣٠أع7ه عن كل مدة أسبوعين خ7ل مدة أقصاھا 

  من تاريخ تحرير فاتورة البائع.
  

  

يتعھد المشتري بأن يقدم للبائع خطاب ضمان بنكي يعادل  ٤-٥
قيمة الكميات المتوقع بيعھا له في مدة شھرين قادمين، 
شاملة تكاليف النقل و أجرة خزانات التخزين بشرط أن 

ادراً من بنك محلي معتمد، وأن يكون ھذا يكون ص
الخطاب نھائياً، وغير مشروط، وقاب7ً لدفع فوراً 

  بمجرد طلب البائع وقاب7ً للتجديد بصورة تلقائية.
  
 
  

  
  

  

يحق للبائع في أي وقت ووفقاً لسلطته التقديرية المطلقة  ٥-٥
  أن يطالب المشتري بزيادة قيمة التأمين المشار إليه.

  
  

  
للبائع ا�متناع عن تزويد المشتري بأي كمية من  يحق ٦-٥

المنتج محل ھذا العقد تزيد قيمتھا و/ أو أجرة نقلھا عن 
قيمة التأمين المقدم من المشتري، وكذلك عند عدم قيام 
المشتري بتجديد مدة الضمان البنكي أو زيادة قيمته وفقاً 

  ) أع7ه.٥-٥، ٤-P٥حكام المادتين (

  
المشتري أو توقفه عن الوفاء بالمبالغ في حالة تأخر  ٧-٥

المستحقة عليه أو جزء أي منھا من واقع فواتير البائع 
Pي سبب، فإنه يحق للبائع فوراً استيفاء مستحقاته 
كاملة عن طريق تحصيل خطاب الضمان من البنك و 
المطالبة بما يزيد عن المبالغ المستحقة على قيمة 

ي ھذه الحالة بأن الضمان البنكي. ويلتزم المشتري ف
يقدم ضماناً بنكياً جديداً بالقيمة التي يحددھا البائع خ7ل 

  مدة � تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطاره بذلك.
  

  

  
  
حق البائع للجوء يو  مع عدم اTخ7ل بأحكام ھذه المادة ٨-٥

، في حالة تأخر المشتري أو توقفه للسلطات المختصة
ستحقة عليه (شاملة أجرة عن الوفاء بأي من المبالغ الم

النقل وأجرة الخزانات) أو أي جزء منھا أو في حالة 
عدم دفع المشتري للسعر المعدل من تاريخ سريان 
التعديل أو أي جزء منه، فإنه يحق للبائع ا�متناع عن 
تسليم المشتري الكميات المطلوبة من المنتجات 

  موضوع ھذا العقد دون أدنى مسؤولية على البائع.
        
 
  
  

5-3 Every invoice submitted by Vendor to Purchaser 
pursuant to article (5-2) hereunto shall be paid within a 
period of not more than (30) days of the day of issue of 
such invoice. 

 
5-4 Purchaser shall avail the Vendor of a bank guarantee 

equivalent to the prospected estimate sale and carriage 
freight of the quantities expected to be sold, carried 
and delivered to Purchaser for a period of two future 
calendar months and also the landed cost of the storage 
tank(s) leased from the Vendor;  provided that the 
same shall be issued by an approved local bank ; and 
provided further that the same shall be irrevocable, 
unconditional, capable of payment on demand and 
automatically renewable for equivalent period or 
periods. 

 
5-5 The Vendor may, according to its absolute discretion, 

require the Purchaser to augment for value of the bank 
guarantee. 

 
5-6 Vendor is entitled to abstain from delivering any 

quantity to Purchaser if the value of such quantity 
(including carriage freight) is in excess of the value of 
the bank guarantee. The same rule applies in case 
where Purchaser fails to renew or increase the period 
of the bank guarantee pursuant to articles (5-4) and (5-
5) hereunto. 

  
5-7 In case where the Purchaser delays or ceases to pay the 

price of quantities received by him and/ or their 
carriage fright or any portion thereof in its due date as 
stated for by article (5-3) hereunto for any reason 
whatsoever, the Vendor is entitled to satisfy the same 
in full by way of refunding or liquidating the bank 
guarantee, and may, further, demand payment of any 
amount is excess thereof from Purchaser. In such a 
case the Purchaser is obliged to forward to Vendor a 
fresh bank guarantee of a value as specified by Vendor 
within a period not exceeding 10 days of the date of 
any notice given to Purchaser in this respect. 

 
5-8  Without prejudice to the provisions of this article and 

the right of Vendor to take the matter to the 
appropriate legal authorities, the Vendor may, in case 
where Purchaser delays or ceases payment of the price 
of the quantities received by him and/or their carriage 
freight in its due date, or any portion of any such price 
and / or carriage fright or in case of the non-payment 
by Purchaser of the amended price from the effective 
date thereof, abstain from delivering the quantities 
ordered by the Purchaser without any liability on the 
part of the Vendor whatsoever. 
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  ): غرامات التأخيـر٦المادة (
  

 يلتزم المشتري بأ� تزيد مدة تفريغ صھاريج البائع سعة ١-٦
الف لتر) عن نصف الساعة واحدة للشحنة  ١٥-١٠(

� تزيد الواحدة وعن ساعة إذا كانت سعة الصھريج 
  لتر. ٣٢٠٠٠على 

  
  

يلتزم المشتري بأن يدفع للبائع غرامة تأخير قدرھا  ٢-٦
d قطري) عن  خمسمائةd قطري (فقط  )٥٠٠(

من الساعة زيادة على الوقت  ءً كل ساعة تأخير أو جز
المحدد لبقاء الصھاريج التابعة للبائع في محطة 
 �المشتري ، بصرف النظر عن سبب التأخير ما دام 

  يرجع إلى فعل البائع أو تابعيه.
  

  

) ٢٠٠٠( يلتزم المشتري بأن يدفع للبائع غرامة قدرھا ٣-٦
d قطري) في حالة طلبه أي  ألفاd قطري (فقط 

شحنة من المنتج ولم يتم است7مھا في المواعيد المحددة 
  لذلك من قبل البائع.

  
  

  

يلتزم المشتري بأن يدفع للبائع غرامة تأخير عن المبالغ  ٤-٦
عن  %٠،٥المستحقـة عليه بواقـع (نصف في المائة) 

من اPسبوع زيادة على فترة  كل أسبوع تأخير أو جزءاً 
- ٥الث7ثين يوماً الممنوحة له وفق اPحكام من المادة (

  ) من ھذا العقد.٣
  

  

  
  

  
 ): احتياطات ا0من والس.مـة٧المادة (

  

يلتزم المشتري باتباع قواعد اPمن والس7مة، وتلك  ١-٧
المتعلقة بالمحافظة على البيئة والنظافة العامة، طبقاً 

مراسيم والنظم واللوائح والقرارات السارية، للقوانين وال
كما يتعھد باتباع قواعد اPمن والس7مة الخاصة بالبائع. 
ويعتبر المشتري مسئو�ً عما يترتب على مخالفة ھذه 

متلكات واPموال المملوكة للبائع مالقواعد من أضرار لل
أو للغير كما يعتبر مسئو�ً عن أي أضرار قد يتعرض 

كان تابعاً Pي طرف من طرفي العقد  واءً لھا أي فرد س
أو كان ھذا الفرد من الغير، وذلك دون أدنى مسئولية 
على البائع سواء وقعت ھذه اPضرار عن عمد أو عن 

  خطأ أو عن إھمال أو غير ذلك.
  
  
  
  
  
 
  

  
  

Article (6) Delay Fines 
  

6-1 Purchaser undertakes that the unloading period of 
Vendor's tanks of the size of (10-15 Thousand liters) 
shall not exceed Half an hour, and shall not exceed 
only One hour if the tank size is up to max 32000 
liters.  

 

 
6-2  Purchaser undertakes to pay a delay penalty  fine of 

QR (500) for every hour  delay in excess of the time 
specified for tank unloading irrespective of the reasons 
thereof  in so far as the same is not attributable to 
Vendor. 

 
 
 
 
6-3 Purchaser undertakes to pay to Vendor a fine of 

QR(2000) in case where it ordered any consignment of 
the product and fails to take delivery in the time 
nominated by Vendor. 

 

 
6-4 Purchaser undertakes to pay Vendor a delay fine of 

0.5% for every week delay or a proportionate 
percentage for any part of the week in excess of the 
30days grace period allowed by article (5-3) hereunto. 

 
 

 
 

 
Article (7) Security Measures 
 
7-1  Purchaser shall adopt the security measures and those 

measures pertaining to the preservation of environment 
and public cleansing provided for by the laws, decrees, 
norms rules and regulations for the time being in force, 
and also the security measures specified by Vendor. 
The Purchaser is deemed responsible for any damages 
or losses caused to any property whether it be the 
Vendor or third party property, and is also deemed 
responsible for any bodily injury, death or other 
casualty sustained by or caused to the person of any 
individual whether if be the employee of Vendor, 
Purchaser or a third party. Vendor will bear no liability 
in all the aforementioned whatsoever, whether the 
same is caused by negligent, rash, inadvertent or 
deliberate act, omission or act without fault of the 
Purchaser. 

 
 
 



 

Ref:                                                                         Page 10 of 33                                                                        الرقم 
 

يقوم البائع قبل بدأ توريد المنتج للمشتري بمعاينة و  ٢-٧
اة الشروط فحص موقع المشتري للتأكد من مواف

و        القانونية لمعايير اPمن و الس7مة المعمول بھا،
يجوز للبائع رفض التوريد أو وقفه في حالة وجود أي 

  تحفظات في ھذا الخصوص.
  

المادة التدابير الواجب اتخاذھا في حالة مخالفة  )٨المادة (
 من ھذا العقد: )٢(
 

  

  

) من ھذا العقد ٢في حالة مخالفة المشتري Pحكام المادة (١-٨
  :و ذلك

  
 أو التصرف في المنتج بالشراء من غير البائع أو البيع   )أ(

 ، أوPي شخص آخر

 
 

الحصول على المنتج من محطات الوقود العاملة   )ب(
بأي طريقة  الحصول عليه أو التصرف فيه بالب7د أو

 ، أوأخرى مخالفة
 

وسيلة  أو الحصول على المنتج عبر في حالة استخدام  )ج(
  ، أوو تخزين بخ7ف وسيلة البائعنقل أ

  
في حالة قيام المشتري بالنقل من خزان لخزان آخر   (د)

و سواء خاص بنفس  سواء مملوك له أو للغير
  .المشروع أو الموقع أو أي مشروع أو موقع آخر

  
يجوز للبائع باTضافة Pي إجراءات قانونية أخرى سواء 

سلطات مدنية أو جنائية يكون من حق البائع أو ال
المختصة اللجوء إليھا في ظروف الحال، إتخاذ كل أو أياً 

 من التدابير الواردة أدناه و ھي:
  
 

  

إحتساب أسعار جميع كميات المنتج و التي تم توريدھا  ١-١-٨
للمشتري سواء من قبل البائع أو بالصورة المخالفة 
إبتداًء من تاريخ بداية التزويد وفقاً لمتوسط اPسعار 

للمنتج في المدة المشار إليھا ويقوم البائع  العالمية
بتحرير فاتورة للمشتري للمدة المذكورة على ضوء 

  ذلك.
   
  

و تحتسب إجمالي الكميات المخالفة المتحصل عليھا من غير 
البائع في المدة المذكورة من واقع محصلة ضرب الكمية 
 المخالفة التي تم ضبطھا في يوم معين في عدد اPيام إبتداءً 

  من تاريخ بدأ التزويد و حتى تاريخ الضبط.
  

  
  
  

7-2 The Vendor will re-inspect the Purchaser’s site to 
confirm the statutory/safety compliance prior to 
commencement of the fuel delivery. The Vendor has 
the right to reject the site or stop the supplies for any 
non-compliance for the above.    

      
 

Article (8) Measures/actions to be taken for the 
violations of Article (2) of this contract: 
 

8-1 If the Purchaser violates the conditions of Article  
(2)of this contract by: 

 
(a) Buying or acquiring the product from any other 

person or entity other than Vendor or disposing of 
the same to any other person or entity or 
 

(b)  Acquiring the product from the petrol stations or 
any acquisition or disposition of the same in 
contravention of this contract or law; or 
 

(c)  Accepting delivery from or otherwise utilizing a 
carriage or storage mean other than that of 
Vendor; or 
 

(d)  In case Purchaser transfers the product from one 
storage tank to another whether located in the 
same project/site or any other project/site and 
whether owned by Purchaser or any other person.  
 

The Vendor may consider and apply any of the 
following measures and procedures and notify the 
Purchaser with the same, in addition to any other 
civil or criminal legal procedures which the 
Vendor and the concerned authorities has the right 
to resort to in such circumstances: 
 

8-1-1 Calculate the prices of all the quantities of the 
product which was supplied to Purchaser by 
Vendor or otherwise in contravention of the 
provisions stated for herein r from the 
commencement of supplies in accordance with 
the average international price for the product 
in the period mentioned and Vendor shall issue 
an invoice  to the Purchaser accordingly. 
 
The total contravening quantities acquired from 
otherwise than Vendor for the aforementioned 
period will be calculated based on multiplying 
the discovered contravening quantity by the 
number of days beginning from start of supply 
up to the date of discovery.  
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 في المدة المذكورة ويجوز أيضاً إحتساب الكميات المخالفة  
على أساس الفرق بين الكميات المسحوبة في الفترة 
المذكورة و الكميات التي كان من المفترض سحبھا حسب 
الجدولة التي قدمھا المشتري في ھذا الخصوص كما يوضح 

  ).١رقم ( ذلك المرفق
  
وقف تزويد المشتري بالمنتج الذي حدثت بشأنه  ٢-١-٨

  إنذار. سابق المخالفة فوراً و بدون
  
  

  

  إب7غ الجھات المختصة. ٣-١-٨
  
الفسخ الفوري للعقد مع المشتري و بدون سابق إنذار   ٤-١-٨

  و وقف التزويد.
   
  

تعتبر التدابير المنصوص عليھا في المواد أع7ه بمثابة  ٢-٨
ويض معقول للبائع في ھذا الشأن عن الخسائر تع

المتكبدة من جراء المخالفة و� يجوز بأي حال 
  إعتبارھا كجزاءات أو عقوبات على المشتري.

  
يتحمل المشتري بالتضامن و اTنفراد مع مدير الشركة   ٣-٨

ومدير المشروع  تجاه البائع المسئولية الكاملة في حالة 
لواردة في المواد أع7ه بدون أن إتخاذ أياً من التدابير ا

  تترتب أي مسئولية على البائع في ھذا الشأن.

  
  

وفي جميع اPحوال � يجوز إعادة تزويد المشتري  ٤-٨
بالمنتج إ� عند دفعه لفرق السعر المترتب على 

 المخالفة.
 
  
  
 

 ): مـدة العقـد٩المادة (
  

                          يسري ھذا العقد اعتباراً من تاريخ ١-٩
) سنة مي7دية بإعتبارھا المدة اPساسية ١ولمدة عدد ( 

التقديرية لمشروع/مشروعات المشتري، ويجدد بموافقة 
الطرفين للمدة / المدد المناسبة Tنتھاء مشروع / 
مشروعات المشتري مع تجديد ص7حية خطاب 
الضمان البنكي المشار إليه أو تعديل قيمته وفقاً Pحكام 

) من ھذا العقد. ويظل العقد ساري ٥-٥، ٤-٥(المادتين 
المفعول إلى أن يخطر أحد الطرفين الطرف اPخر 
كتابة برغبته في إنھاء العقد نھاية عادية، وينتھي العقد 
في ھذه الحالة بمرور ث7ثين يوماً من تاريخ ھذا 
اTخطار. ويقوم كل طرف بتسوية مستحقات الطرف 

� تتجاوز ث7ثين يوماً من اPخر والوفاء بھا خ7ل مدة 
  تاريخ نھاية العقد.

  

The contravening quantities for the period may 
also be calculated based on the difference 
between the actually supplied quantities and 
the quantities that ought to have been supplied 
had the projected quantities , as shown in 
attachment no (1) hereto, been uplifted.  
 

8-1-2 Suspension of Purchaser’s supply immediately 
and without prior notice . 

 

 
8-1-3 Report the incident to the concerned 

authorities. 
 

8-1-4 Cancellation of supply of the product for which 
the violation occurred permanently and the 
termination of this contract without prior 
notice. 
 
 

8-2 The above measures and procedures are        
considered reasonable compensation for the Vendor 
for the violation and reparation of the losses/damages 
suffered by it as result thereof and shall not, in any 
way be considered as penalty or punishment imposed 
on Purchaser. 

 
8-3 The Purchaser as well as the manager of company and 

project manager  shall be jointly and severally  liable 
for applications of the measures provided for in the 
above articles without any liability whatsoever to the 
Vendor in   this regard. 

 
 

 
8-4 In all cases fuel supplies will not resumed until the 

difference in price is being paid to Vendor.  
 
Article (9) Duration 
 
 

9-1  The effective date of this contract is          
        and will continue for (1) calendar year/s being the 

estimated initial period of Purchaser project/s, and will 
be renewed with the consent of both parties for any 
other convenient period/s based on the completion of 
the project/s with the concomitant renewal of the bank 
guarantee hereinbefore referred to, or as the case may 
be, the amendment of the value of the same pursuant to 
articles (5-4, 5-5) hereunto. The contract will be 
effective and binding unless one party informs the 
other in writing of its desire to terminate it in a normal 
way, in which case it will terminate after thirty days of 
such a notice. On termination each party will settle and 
pay the dues of the other party within a period of thirty 
days of the date of termination. 
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يجوز بحسب تقدير البائع المطلق أن يكون تجديد العقد  ٢-٩
 كتابة، ووفقاً للشروط التي يراھا البائع مناسبة. 

  
يجب على المشتري عند تجديد العقد تقديم نسخة جديدة  ٣-٩

من سجله التجاري ، كذلك ما يفيد بتجديد / تمديد عقد 
شروع مع ذكر المدة التي يتطلبھا اTنتھاء من تنفيذ الم

 تنفيذ المشروع.
  

 
  

  

 ) الفسخ والتعويض١٠المادة (
  

إذا أخل احد الطرفين ) ٨بدون المساس بأحكام المادة (  ١-١٠
بالتزاماته المنصوص عليھا في القانون أو في ھذا 
العقد، يتم إخطاره خطياً من قبل اHخر بإص7ح 

شر يوماً من تاريخ ھذا المخالفة خ7ل خمسة ع
اTخطار. وبعد إنقضاء ھذه المدة دون إص7ح المخالفة، 

  فإنه يجوز للطرف اHخر فسخ العقد نھائياً. 
 
  

يحق للبائع فسخ العقد )  ٨بدون المساس بأحكام المادة ( ٢-١٠
نھائياً بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اللجوء إلى 

تري Pي فعل من القضاء وذلك في حالة إرتكاب المش
أفعال اTف7س أو في حالة إعساره أو تصفية أو 

  الشروع في تصفية أعماله Pي سبب كان.
  

  

 
  

يخل ذلك بحق البائع في جميع الحا�ت في التعويض  � ٣-١٠
عن جميع اPضرار التي قد تلحق به نتيجة إخ7ل 

 المشتري بأي إلتزام من إلتزاماته.
 

  ) أحكام متنوعـة١١المادة (
  

يعتبر ھذا العقد وكل المكاتبات والمفاوضات  ١-١١
واTخطارات والمناقشات التي تمت أو تتم بمناسبته 
سرية و�يجوز للمشتري إفشاؤھا وإ� كان ملزماً بأي 

 تعويض يترتب على عدم مراعاة واجب السرية.

  
  

يتضمن ھذا العقد كل شروط اTتفاق بين الطرفين   ٢-١١
كاتبات أو مفاوضات أو تفاھم ويعلو ويسود على أي م

  سابق عليه.
  

  

  

٣-١١   �أي تعديل Pحكام ھذا العقد يجب أن يكون مكتوباً و
 عبرة بأي أمر أخر.

  
  

 
9-2 The renewal of this contract may, according to the 

absolute discretion of the Vendor, be in writing, and 
according to the terms and conditions it deems 
expedient. 

9-3 Purchaser shall submit the renewed Commercial 
Registration (CR) and also the renewed project 
contract(s)/agreements with clear indication of the 
project duration at a particular site to facilitate the 
extension of duration for this  contract.  

 
 

Article (10) Rescission & Compensation 
 
 10-1 Without prejudice to the provisions of Article (8) 

herein  if any party is in breach of any of its 
obligations stated for herein or at law, the other party 
may inform him in writing to make good the breach 
within one week of the date of notice. If such period 
expires without the breach being tackled, then the 
innocent party may finally rescind the contract. 

 
 

10-2 Without prejudice to the provisions of Article (8) 
herein, Vendor may finally rescind the contract 
without being obliged to furnish notice to Purchaser in 
case where the Purchaser commits an act of 
bankruptcy, becomes insolvent, liquidates or 
commences the liquidation or winding-up of its 
venture for any reason whatsoever. 

 
 
 

10-3 The rescission of the contract will be without 
prejudice, in all cases, to the right of Vendor to be 
compensated in respect of all damages sustained or 
encountered by Vendor as a result of the breach of 
Purchaser of any of its obligations herein. 

Article (11) Miscellaneous Provisions  
 
11-1 This contract and all correspondence, negotiations, 

discussions, memos and notices communicated or will 
be communicated by reason thereof shall be deemed 
confidential and shall not be disclosed by Purchaser. 
The Purchaser shall compensate Vendor in respect of 
any damages sustained as a result of any such 
disclosure. 

 
11-2 This contract contains all agreement between the 

parties and supersedes all previous understanding, 
discussions or correspondence between the parties. 

 
 

11-3 Any amendment to this contract shall be in writing and 
no other method will be entertained. 
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يقر المشتري بأن الديزل المطلوب بموجب ھذا العقد   ٤-١١
مطلوب فقط للمواقع/المشاريع الموضحة فيه كما 

قع مو /توضحھا الم7حق المرفقة وليس Pي مشروع
 آخر. 

  
ع آخر يجب قإضافة أي مشروع أو مو ةوفي حال

على المشتري تقديم طلب بذلك ومg البيانات الخاصة 
والبيانات  ١الجديد وتعبئة الملحق رقمبالموقع 

  المناسبة في الم7حق اPخرى.
  

 موقع / مشروع آخرثبت وجود وفي حالة أن ي
قد لم يلحق بھذا العوويستخدم بشأنه الديزل  للمشتري

ولم تقدم بشأنه الم7حق المرتبطة به على النحو 
احتساب جميع الكميات التي فيه فسوف يتم الوارد 

المشروع المذكور ھا المشتري في الموقع أو كأستھل
  .على أساس السعر العالمي

 
ويتم تقدير الكميات المستھلكة بواسطة خبير مستقل 

   ه البائع.يعين
 
 

  

 ) ا8خطارات٢١المادة (
  

يقر كل من الطرفين بأن العنوان المبين فيما يلي ھو  ١-١٢
موطنه الذي تصح فيه جميع اTخطارات والمكاتبات 

  التي توجه منه وإليه.

  
يتعين على كل طرف إخطار الطرف اPخر كتابة في   ٢-١٢

حالة تغيير عنوانه المبين بھذا العقد، فإن لم يفعل 
التي صحيحة جميع اTخطارات والمكاتبات  اعتبرت

 توجه إلى أي من العناوين المدونه بھذا العقد.
  

 

  بالنسبة للبـائـع
  قطـر للـوقـود (وقود)

  ٧٧٧٧ص.ب 
  ٤٠٢١٧٠٢٠تلفون: 
  ٤٠٢١٧٧٠٠فاكس: 

  
  

 :بالنسـبة للمشتـري
___________________   

  

   ص.ب:
   فون:يتل

   فاكس:
  

 
11-4 Purchaser acknowledges that the Diesel the subject 

matter of this contract is required only for the 
Project’s/Sites specified therein as shown in the 
attachments hereto. 

 
In case of the addition of any other new Project/Site 
purchaser shall submit a new application in respect 
thereto and shall fill the vacancies pertaining thereof in 
attachment No.1 and any other relevant data in other 
attachments to this contract. 
 
If it appears at any time that Purchaser has other 
Project or site consuming Diesel and not mentioned in 
this contract and no attachment in respect thereof of 
the kind attached hereto is made, then all quantities 
consumed by Purchaser in that project or site will be 
calculated based of the international price rate. 
 

 
The consumed quantities will be calculated by an 
independent expert to be appointed by Vendor.  

 
 
Article (12) Notices  
 
 

12-1 Every party acknowledges that the address shown 
hereunder is its true and proper address to which all 
correspondence and notices shall be directed. 

 
 

12-2 Every party shall inform in writing the other party in 
case where its address shown hereunder is changed. 
Otherwise all correspondence and notices delivered to 
such an address shall be deemed correct. 

 
 
Vendor’s  Address 
 
Qatar Fuel (Woqod) 
PO Box 7777 
Tel: 40217020 
Fax: 40217700 
 
 

 

Purchaser Address:  
______________________ 
 
PO Box:  
Tel:         
Fax:        
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 ) فـض المنازعـات٣١المادة (

  
  على ھذا العقد. تسري أحكام القانون القطري ١-١٣

  

كل نزاع ينشأ عن ھذا العقد ولم تتم تسويته ودياً بين  ٢-١٣
الطرفين يكون من اختصاص المحاكم بدولة قطر 
ويكون قرار المحكمة المختصة نافذاً وملزماً 

  للطرفين.
  
 
  
  

  ) نسـخ العقـد٤١المادة (
حرر ھذا العقد من نسختين أصليتين موقع عليھما من 

طرف باست7مه النسخة الخاصة به للعمل  الطرفين، ويقر كل
 بمقتضاھا.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
Article (13) Jurisdiction & Proper law 
  
13-1 This contract shall be governed by Qatari Law 
 
13-2 Any dispute arising out of this contract or by reason 

thereof and not amicably settled will be referred to 
Qatari courts which shall have exclusive jurisdiction 
over the dispute, and the final judgment of such courts 
shall be biding on both parties. 

 
 
 
 

Article (14)  
 

This contract is issued in duplicate duly signed by the two 
parties, and every party acknowledges the reception of one 
original copy for implementation. 
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والتزماً من الطرفين وإقراراً منھما بكل ما ورد في ھذا العقد، 

  فقد وّقع كل منھما بإمضائه على النحو التالـي:
  

  عـن البـائع
  قطـر للوقود (وقـود)

  
  كواريإبراھيم جھام ال:   ا0سم

  الرئيس التنفيذي:  الصفة

  التوقيع:

  التاريخ:

  :  الختم

  
  عـن المشتري

 
   :ا3سم

   :الصفة

   التوقيع:

   التاريخ:

  الختم (إن وجد):

  

  توقيع مدير الشركة:
  

  ا0سم  :

  التوقيع:

   التاريخ:

  
  

In witness hereof the parties hereunder duly executed this  
contract as follows: 

 
For and on behalf of the Vendor 

QATAR FUEL  (WOQOD) 
 

Name      : Ibrahim Jaham Al-Kuwari 

Capacity : Chief Executive Officer  

Signature: 

Date: 

Seal : 

 
 
 

For and on behalf of the Purchaser 
 

Name      :  

Capacity :  

Signature: 

Date:  

Seal : 

 
Signature of the Manager of the Company: 
 
Name      :  

Signature: 

Date:  
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 )١	��� ر�� (

� و��� 	��� ا����ل ������ت� ����   
 

 )٥��د ا�����ت (

 
 

Attachment No (1) 

For the Contract of Sale and Transport of Diesel Qu antities  
  

(5)No. of Pages  
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   : �����ا
  بيانات المشروع:

  

  مكان المشروع:
  

  

  اسم المشروع:

  

  

  لمشروع:مالك ا
  

  

  المقاول الرئيسي:
   ا�ســـم:

  الجنسية:
  (ترفق نسخة من السجل التجاري) 

  

التاريخ المتوقع لبداية المشروع 
  الرئيسي:

  

  

التاريخ المتوقع لنھاية 
  المشروع الرئيسي:

  

  

بداية  التاريخ الفعلي ل
  :الرئيسيالمشروع 

  

  

  التاريخ الفعلي لنھاية المشروع الرئيسي:
  

  
  

   تاريخ نھاية عقد تنفيذ المشروع:                                وع :وقيع عقد تنفيذ المشرتاريخ تو

  (ترفق نسخة من العقد المبرم بين المشتري ومالك المشروع أو مقاوله)
  بيانات المشتري:

  

  صفة المشتري في تنفيذ المشروع:

  □  مقاول رئيسي        

  □ مقاول فرعي                  

  □ول من الباطن              مقا

  □ مشروع مملوك للمشتري   

  

  بيانات المشتري:
  □   شخص طبيعي              

  □شركة                            

  □شراكة                           
  □مؤسسة                        

  

  (يرفق نسخة من السجل التجاري) 
  

وع التاريخ المتوقع لبداية مشر
  المشتري:

  

  

التاريخ المتوقع لنھاية تنفيذ 
  مشروع المشتري:

  

  

التاريخ الفعلي لبداية مشروع 
  المشتري:

  

  

التاريخ الفعلي لنھاية تنفيذ مشروع 
  المشتري:

  

             )البيانات بالجدول المرفق تعبئةأيضاً (يجب   بيانات الكميات:

  العقدتقدير الكميات المطلوبة حتى نھاية التنفيذ /
  

  عدد الخزانات المطلوبة: 
     

  نوع وعدد ا?ليات المستخدمة للديزل:

  

يمكن استعمال صفحات ترفق مع .......
  ھذا الملحق

    تقدير الكميات السنوية:
  

  نوع الخزانات:  
  

 ھريةمتوسط الكميات الش
  

  السعة: 
  

  

  وصف المشروع الرئيسي:
  

  

  عياً أو من الباطن أو ينفذ مشروعاً خاصاً به:وصف مشروع المشتري إن كان مقاو�ً فر
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Location/Site: ______________________ 

Project's Details: 

Main Contractor:  
Name :  
Nationality:  
 (Copy of Contractor’s 
Commercial Registration shall be 
attached)  

Project’s Owner:               

 

Project Name:                    

 

Project  Location/Site:     

 

Actual Completion Date of the 
Main Project:                            

  

Actual Commencement 
Date of the Main Project: 

 

Expected Completion Date 
of Main Project:  

  

Expected Commencement  
Date of Main Project:         

 

Date of signing Project Implementation Contract:  

Date of Completing Project Implementation Contract :  

(Copy of the executed Contract between the Buyer  and the Project Owner or his Contractor) 
   

Purchaser's Details: 

Buyer’s Data: 
 

Natural Person               �  

Company                        �     

Partnership                     � 

Establishment /Institution/  Foundation    �                     
(Copy of Contractor’s Commercial Registration   
shall be attached) 

The status of the Buyer in Project  Implementation:  
 

Main Contractor                � 
 

Subcontractor                    � 
 

                                           
 

Project owned  by  the Buyer     � 
 
 

Actual Completion Date of 
Buyer’s Project: 
 

Actual Commencement  
Date of Buyer’s Project: 
 

Expected Completion Date 
of Buyer’s Project: 
 

Expected Commencement 
of Buyer’s Project: 
 

Quantities Details: (It is mandatory to complete the appended schedule) 

Type and No. of the Machines 
/equipments used for Diesel :  
 
 
( If required other papers maybe  
appended) 

No. of Storage Tanks 
 required : 
 

Estimation of Quantities required up to of         
completion of the project : 
 

Types of Storage Tanks: 
Woqod 

Estimation of Annual Quantities: 
 

Capacity of storage tank: 
 

Estimation of the average monthly Quantities  
 

Description of the Main Project:  
 
 
 

Description of the Buyer’s Project whether he is a Subcontractor or Owner implementing  his own project : 
Project owned  by  the Buyer      
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DATA SHEET FOR LGO (DIESEL) DEMAND FOR 2015 & WHOLE YEAR OF 2016 

 

                            

Customer Name:   

Office Number: 

 

Fax Number:  

 

E-mail Address:   

 

                            

                            

YEAR 

AVERAGE MONTHLY CONSUMPTION (IN’ 000 LITERS) 

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL 

2015             
 

2016              

                            

  ADDITIONAL INFORMATION REQUIRED                   

                            

  PROJECT NAME(S), DURATION, LOCATIONS & REQUIRED STORAGE:             

                            

  

  

PROJECT NAME 
PROJECT DURATION 

LOCATION(S) 
STORAGE  REQUIRED 

FOR EACH SITE 
  FROM TO 

  
1      

  
2 

 

        

  
3 

          

  
4 

          

  
5 

          

  
6 

          

                            

                            

  

Name of Authorized Signatory : 
 

Telephone (Mobile) No:  

 

                            

  Signature & Date:    Fax No.:    

  
                   Seal : 
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  Conditions        :                                                                        الشروط:

 يق��وم ك��ل م��ن م��دير الجھ��ة المش��ترية و م��دير
) لعق��د ١المش��روع بتعبئ��ة ھ��ذا الملح��ق رق��م (

التوري��د وتح��ديث بيانات��ه كلم��ا دع��ت الحوج��ة 
لذلك، و كذلك لكل مشروع / موقع على ح�دة 

 كلما تمت إضافة مشروع جديد.

يق���وم المش���تري ف���ي مرحل���ة =حق���ة بتزوي���د 
واريخ البائع بالمعلومات والبيانات الحقيقية لت�

ابت���داء ونھاي���ة تنفي���ذ المش���روع الرئيس���ي أو 
المش��روع الفرع��ي المعھ��ود ب��ه للمش��تري و 
ذل���ك ف���ي اJح���وال الت���ي = تك���ون فيھ���ا تل���ك 
البيان���ات و المعلوم���ات و الت���واريخ مت���وفرة 
عن��د توقي��ع العق��د أو عن��د توقي��ع و تق��ديم ھ��ذا 

 ).١الملحق رقم (

يق��وم المش��تري بص��ورة دوري��ة رب��ع س��نوية 
بيان���ات الكمي���ات وتق���ديم اJس���باب بتح���ديث 

والمس��وغات الداعي��ة Jي تع��ديOت بالزي��ادة 
أو النقص�����ان للجدول�����ة المقدم�����ة ف�����ي ھ�����ذا 
الخص��وص، كم��ا يق��وم بتزوي��د الب��ائع بالنس��بة 

 المقطوعة في تنفيذ المشروع الخاص به.

يق�����دم المش�����تري كش�����فاً باTلي�����ات العامل�����ة 
بالمش�����روع وش�����ھادات الملكي�����ة أو عق�����ود 

لخاص����ة بھ����ا والكمي����ات الOزم����ة اWيج����ار ا
  لتشغيلھا يومياً.

يكون من حق البائع في أي وقت تقديم زيارة 
ميداني��ة لموق��ع المش��تري للتأك��د م��ن ص��حة 

لعق�د  ١البيانات الواردة ف�ي ھ�ذا الملح�ق رق�م
 التوريد.

 

 

 

 
1- Buyer Manager and Project Manager 

shall complete attachment no. (1) of the 
supply contract and update its data 
whenever required, this attachment 
should be signed and submitted for each 
and every projects/site separately and in 
every new project, site or location. 
 

2- At a later phase Buyer shall provide 
Vendor with proper information and 
data regarding main project and sub-
project commencement and completion 
dates if provision of the same could not 
be made at the time of contract 
execution or at the time of signing and 
submitting this attachment (1).  

 
 

3- Buyer shall quarterly every year update 
required quantities data/information and 
state the reasons for the need to increase 
or decrease the quantities stated in the 
submitted projections, also he shall 
provide the Vendor of the 
implementation percentage of the 
project. 
 

4- Buyer shall provide statement of all 
machines/equipments used in the project 
operations and the certificates of its 
ownership or lease and the quantities 
required for their consumption.  

 
5- The Vendor shall have the right to make 

field visits to Buyer’s location/site to 
ensure that the data provided in this 
Attachment No.(1) is correct. 
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يج��وز للب��ائع فس��خ العق��د و/أو وق��ف التوري��د 
و/أو المطالب����ة أو اتخ����اذ الت����دابير ال����واردة 

) من العقد إذا ثبت تق�ديم المش�تري ٨ادة (بالم
 Jي بيانات غير صحيحة في ھذا الملحق.

 

يك�����ون م�����دير الش�����ركة وم�����دير المش�����روع 
مسئولين بالتضامن واWنفراد مع الشركة ف�ي 

 تنفيذ أحكام العقد وھذا الملحق.

 

  
 

  توقيع مدير الجھة المشترية :

  ا=سـم: 
  التاريخ:       

  .................    التوقيع: ............ 
      

  

  توقيع مدير المشروع:    
   اWسم:

   التاريخ:

  قيع:...........................التو

  

  

  

6- The Vendor may terminate the contract 
and/or suspend supplying and/or take 
measures provided for under Article (8) 
of the contract if it has been proved that 
the Buyer provided incorrect 
data/information in this Attachment. 

 
7- The Company’s manager and the project 

manager are both jointly and severally 
liable with the company in the 
implementation of the terms and 
conditions of the contract and this 
attachment No. (1).  
 

 

 

 

 

Signature of the Buyer’s Manager : 
 

Name:  

Date:  

Signature: ……………………….                 

 

 

 

Signature of the Project’s Manager : 

      Name:  

Date:  

Signature: …………………………                  
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 )٢	��� ر�� (

 �"�! 	��� ا����ل 
 

 )١��د ا�����ت (

 
 

Attachment No (2) 

Price of Diesel  

  

)1No. of Pages ( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 



 

Ref:                                                                         Page 23 of 33                                                                        الرقم 
 

 
  ) ___________________________________: (المشروع

  

 )  ________________________________: (موقع المشتري
  

  أجھزة الخزانات  تعرفة النقل/لتر  لتر السعر/  المنتـج

    الديـزل

  طريق معبد
  

طريق غير 
حسب الشروط في   معبد

  )٤الملحق رقم (
    

  
(Project: __________________________ ) 

  

(Purchaser’s site:  ______________________) 
 

Storage tanks 

lease  
Carriage freight/liter Price Per Liter  

Name of 

Product 

 Off-road 
 

On-road 

   
DIESEL  

 As per 

attachment 

No.(4) 

    

 

Acceptance for pricing terms:                                              :قبول شروط التسعير 

Customer Name:                                                                                                    :اسم العميل 

Authorized Signatory:……………..                                    ..........................:المفوض بالتوقيع

 Signature:…………………………                                      .................................... :التوقيع

Date:……………………….                                                ......................................:التاريخ 

Seal:                                                   :الختم                                                         
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 )٣	��� ر�� (


	�� ا����� 

 )٢(��د ا�����ت 

 
 

Attachment No (3) 

Road Charges-Transportation and Off  

2)No. of Pages (  
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رئيسيعلى الطريق ال  

٣المنطقة رقم  
(درھم/لتر) ٢١  

فما فوق  مك ٤٠،١من   

٢المنطقة رقم  
(درھم/لتر) ٨١  

  مك ٤٠إلى  كم ١٥،١من  

١المنطقة رقم  
(درھم/لتر) ٩  

مك ١٥إلى  كم ٠،١من   
 

 نوع الطريق

يليس على الطريق الرئيس  

(درھم/لتر) ٢٦  
  كم ٦إلى  كم ٤،١من 

(درھم/لتر) ٨١  
  كم  ٤إلى  كم ٢،١من  

 نوع الطريق

(درھم/لتر) ٩  
كم ٢إلى  كم ٠،١من   

(درھم/لتر) ٣٥  
كم فما فوق ٦،١من   

  

  
  تعرفة النقل

  
  أو+ً: إذا كان الموقع على الطريق الرئيسي:

أو بعد المسافة من مستودع الدوحة كما يوضحھا الجدول  قرب النقل بناء علىيتم دفع تعرفة 
  التالي:
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On road 

Zone - 01 
(0.09 QR) 

0.1 Km to 15 Km 

Zone- 02 
(0.18 QR) 

15.01 Km to 40 Km 
 

Zone- 03 
(0.21 QR) 

 40.01 Km and above 

 
ROAD TYPE 

   Off  road 

01 
(0.09 QR) 

0.1 Km to 2.00 Km 

02 
(0.18)  

2.01 Km to 4.00 Km  

03 
(0.26 QR) 

4.01 Km to 6.00 Km 
 

04 
(0.35 QR) 

6.01 Km and above 

 
ROAD TYPE 

 
 

  
Transportation and Off-Road Charges 

 
 
Additional charge per Liter based on approach Road condition to your site, as per 

Woqod policy for pricing which is as tabulated below :    
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 )٤	��� ر�� (

  و���� إ���ر �ان ����� ���� ا���ل
 و �
	�� ا�����ت

 )٣(��د ا�����ت 

 
 
 

Attachment No (4) 

dCharges Storage Tank Lease Dee  

(3)No. of Pages   
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  dStorage Tank Lease Dee                                     وثيقة إيجار خزان لتخزين منتج الديزل

  اسم العقد:
  

  عقد بيع و نقل منتج الديزل
  

 اسم الشركة المستأجرة:
  

 تاريخ بداية العقد:
  

 سعة الخزان:
 

 رقم الشاسي:
  

 رقم القائم:
  

  ا"كسسوارات:
� يوجد)  ١       

   ٢ (………………………………………  
٣ (………………………………………  

  

  :الشھرية للخزانا#جرة 
 

  رسم الخدمات/لتر:
 لتر ٧٥،٠٠٠درھم للتر حتى  ٢
  لتر ٧٥،٠٠٠درھم للتر بعد  ١
  
  

  إع	ن:
 _____________________ نح������������ن نق������������ر

للخزان المذكور أع�ه بحالة الموقعون أدناه باست�منا 
الش���ھرية  فع ا)ج���رةدتعھ���د بموج���ب ھ���ذا ب���نجي���دة و 

للخ�زان و رس�وم الخ�دمات بموج�ب العق�د الموق�ع م�ع 
قطر للوقود و بموجب الجدول المرفق و س�وف تق�وم 

و ص�يانة الخ�زان ليك�ون بحال�ة  بالمحافظة عل�ىدائماً 
جيدة و سوف نكون مسؤولين عن أي تلف يح�دث ل�ه 

  في موقعنا.
  

و نعلم أن إيجار الخزان سوف يكون لم�دة ع�ام واح�د 
  يد تلقائياً بنھاية كل عام.قابلة للتجد

  
  
  

Contract Name: 
 

Carriage, & Delivery of Diesel ProductSale,  

 
Company Name:  
  
Contract start date:  
  
Storage Tank Capacity: 
 
Chassis Number: 
  
 

Stand Number:  
 
Accessories: 

1) None 
2) ……………………………………. 
3) …………………………………… 

 
Monthly Rent for Tank:  
 
 
 

Service Charge/Liter:   
2Dirhams Per Liter ( Up to 75,000 Liters of Monthly 
Consumption). 
1 Dirhams Per Liter (Above 75,000 Liters of Monthly 
Consumption). 
 
DECLARATION: 
  

We, _____________________have received 
the above mentioned storage tank in good 
condition and hereby agree to pay the 
monthly rent & service charges in accordance 
with the signed contract with Woqod and as 
per the appended schedule.    
We will also maintain the tank in good 
condition and we are responsible for any 
damages that would occur at our premises. 
We understand this is a one year agreement 
renewable automatically at the end of every 
12 months. 
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و نتعھ��د بإرج��اع الخ��زان للمس��تودع الخ��اص بقط��ر 
للوقود بأبو ھامور بنھاية العق�د و س�وف نتحم�ل تبع�ة 
الھ���ك الت��ي ق��د تلح��ق ب��الخزان حت��ى إرجاع��ه لوق��ود 

  بحالة جيدة.
  
  

يقوم البائع على نفقة المشتري و وفقاً لتقديره المطل�ق 
وفير ك����ل المتطلب����ات اDض����افية أو بالقي����ام ب و ت����
تركيبات أو  شكلللخزان سواء على التحديثات التقنية 

تثبيت��ات أو ف��ي الن��واحي الميكانيكي��ة أو الكھربائي��ة أو 
اGلي���ة أو التكنولوجي���ة أو ف���ي أنظم���ة الحاس���وب أو 
أجھزة القياس مما قد يتطلبھا حسن ا)داء أو التط�وير 

  التقني أو تسھيل عمليات التوريد / التزويد.
  
  
 
  

  
  

 توقيع الشخص المفوض:
  

   :اDسم

  التاريخ: 

   …………………………………… الختم:

  

 
 
We also undertake to return the storage tank 
to your depot (Abu Hamour) at the end of the 
contract in our risk and fare till the delivery 
of the aforementioned tank to Woqod in good 
condition.   
 

Subject to Vendor absolute discretion, any 
additional requirements like mechanical, 
electronic, computerized and/or 
instrumentation, technological features/ 
fitments to the Vendor’s storage tank as and 
when mandated for technical 
reasons/upgrading due to the very nature of 
the activities performed by the Vendor  to  
facilitate supply of fuel  will be at the expense 
of the Purchaser without any ambiguity 
whatsoever.    
 
 
 

 
 

Authorized Signature: 
 

Name:  

Date:    

Stamp:……………………………………… 
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  )٤ملحـق رقـم (جدول ال
  (يرجى م وتوقيع ا	تفاقية ) 

  

)4No ( ttachment Schedule A  
(Please fill and sign the enclosed Agreement) 

 خزان لتخزين الديزل

(قطري ) ا�يجار الشھري  
 حجم الخزان (لتر)

DOUBLE-WALLED SI  GLE-WALLED 
                                     

١،٠٠٠  
                                 

٢،٥٠٠  ٧٥٠ 
                                

١،٥٠٠  
                                     

٥،٠٠٠  ١،٠٠٠ 
                                

١٠،٠٠٠    ٢،٠٠٠ 
                                

٢،٥٠٠  
                                     

١٥،٠٠٠ ١،٥٠٠ 

٣،٠٠٠ 
                                     

٢٠،٠٠٠  ٢،٠٠٠ 

  
                                     

٥٠،٠٠٠  ٧،٥٠٠   
  خدمات: 

   لتر ٧٥٠٠٠للتر حتى درھم  ٢
  لتر ٧٥٠٠٠   للتر بعددرھم  ١

TANK CAPACITY 
(IN LITERS) 

MONTHLY RENT (IN QAR) 

SINGLE-WALLED DOUBLE-WALLED 

2,500 
                                    

750.00  
                                

1,000.00  

5 000 
                                

1,000.00  
                                     

1,500.00  

10,000                                        
2,000.00  

15,000 
                                

1,500.00  
                                     

2,500.00  

20,000 
                                

2,000.00  
                                

3,000.00  

50,000 
                                

7,500.00    
 

STORAGE 
TANK  

 
Tank Service Rent 

  
2 Dirhams Per Liter (up to 75,000 Liters of monthly  consumption) 
& 
1 Dirhams Per Liter (above 75,000 Liters of monthly  consumption) 
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 )٥	��� ر�� (

 ��
� 

 ���	 ا�%!	وع)(���	 ا�!	آ� و 

 )٢(��د ا�����ت 

 
 

Attachment No (5) 

 Undertaking  

)Project Manager of the  &(Manager of the Buyer’s Company  

No. of Pages (2)  
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                   )Undertaking(                                                                                 تعھد
        Company ’sanager of the Buyer(M(                                      )مدير الشركة المشترية(

 

  

أن''''''ا الموق''''''ع أدن''''''اه بص''''''فتي م''''''دير الش''''''ركة 

عل'''''ى المش'''''ترية بھ'''''ذا أؤك'''''د إط/ع'''''ي الكام'''''ل 

ش''''روط عق''''د بي''''ع و نق''''ل ال''''ديزل الموق''''ع ب''''ين 

ركة و قط'''ر للوق'''ود و الت'''زم التزام'''اً ك'''ام/ً الش'''

و بص'''''فة شخص'''''ية بتنفي'''''ذ و التقيي'''''د الكام'''''ل 

بجمي''''ع ش''''روط العق''''د خصوص''''اً أحك''''ام الم''''ادة 

  الثانية منه.
  

  

و الت''زم ف''ي حال''ة ح''دوث أي مخالف''ة ب''أن أك''ون 

مس''''ؤو>ً بالتض''''امن و ا"نف''''راد م''''ع الش''''ركة و 

بتع'''ويض قط'''ر للوق'''ود ع'''ن المخالف'''ة الم'''ذكورة 

ا#حك'''ام الخاص''''ة ب'''ذلك ف'''ي العق''''د  عل'''ى ض'''وء

  المشار إليه.

 

  

  و ھذا تعھد مني بذلك. 
  

   :ا"سم

  :...................................التوقيع

  .:التاريخ

 
I, the undersigned with may capacity as 
the Manager of the Buyer’s Company 
hereby confirm my full acquaintance of 
the terms and conditions of the Contract 
for the Sale and Transport Diesel 
Quantities signed and executed between 
the company and Qatar WOQOD and 
shall be personally fully obliged to 
execute/ implement and restricted with 
all terms and conditions of the contract 
and in particular Article (2) of the same. 
 

Also, in case of any violations I shall be 
jointly and severally liable with the 
company and will be liable to 
compensate WOQOD for such violation 
in light of the particular provisions 
regarding the same in the contract 
mentioned. 
 
And this undertaking from me so. 
 
Name: 

Signature:.……………………………… 

Date :  
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                   )Undertaking(                                                                                 تعھد
 Projectanager of the (M(                                                           )المشروعمدير (
  

 م****دير المش****روعأن''''ا الموق''''ع أدن''''اه بص''''فتي 

ش'''روط عق'''د عل'''ى بھ'''ذا أؤك'''د إط/ع'''ي الكام'''ل 

بي''ع و نق'''ل ال''ديزل الموق'''ع ب''ين الش'''ركة و قط'''ر 

للوق'''''''ود و الت'''''''زم التزام'''''''اً ك'''''''ام/ً و بص'''''''فة 

ذ و التقيي''''''د الكام''''''ل بجمي''''''ع شخص''''''ية بتنفي''''''

ش''''روط العق''''د خصوص''''اً أحك''''ام الم''''ادة الثاني''''ة 

  منه.

 
  

و الت''زم ف''ي حال''ة ح''دوث أي مخالف''ة ب''أن أك''ون 

مس''''ؤو>ً بالتض''''امن و ا"نف''''راد م''''ع الش''''ركة و 

بتع'''ويض قط'''ر للوق'''ود ع'''ن المخالف'''ة الم'''ذكورة 

عل'''ى ض'''وء ا#حك'''ام الخاص''''ة ب'''ذلك ف'''ي العق''''د 

  المشار إليه.

  

  بذلك. و ھذا تعھد مني 
  

   :ا"سم

  :...................................التوقيع

  .:التاريخ

 
I, the undersigned with may capacity as 
the Manager of the Project hereby 
confirm my full acquaintance of the 
terms and conditions of the Contract for 
the Sale and Transport Diesel Quantities 
signed and executed between the 
company and Qatar WOQOD and shall 
be personally fully obliged to execute/ 
implement and restricted with all terms 
and conditions of the contract and in 
particular Article (2) of the same. 
 

Also, in case of any violations I shall be 
jointly and severally liable with the 
company and will be liable to 
compensate WOQOD for such violation 
in light of the particular provisions 
regarding the same in the contract 
mentioned. 
 
And this undertaking from me so. 
 
Name:  

Signature:.……………………………… 

Date :  

  

 

  


