
طلب تعاقد على إستئجار صھريج وقود (3,000 لتر)
المسندات المطلوبة :

1-كتاب رسمى من الشركة يوضح التالى:
         أ- عدد الصھاريج المطلوب إستئجارھا .

         ب-  موقع المشروع ورقم حساب العميل لدى شركة وقود، حيث سيتم استخدام الصھريج .
         ج-  تحديد تاريخ إستئجار صھريج الوقود. 

         د- تحديد الشخص المسؤول عن تنسيق ومتابعة إجراءات التعاقد ، وكذلك الشخص المخول للتوقيع على است,م و 
            ارجاع الصھريج عن الشركة و ارقام ھواتفھم .

         ه- تعھد الشركة على استخدام الصھريج في الموقع المذكور فقط .

2- العقد المبدئى >يجار سيارة وقود بدون سائق:
     أ- تعبئة كل البيانات المطلوبة باللغتين العربية وا>نجليزية .

    ب - يتم توقيع العقد من قبل الشخص المفوض رسمياً على أن يكون إسمه مذكوراً بالسجل التجارى أو قيد المنشأة .

3- نسخة من عقد التوريد اCصلى للموقع المعنى .

4- صورة عن السجل التجارى .

5- صورة عن قيد المنشاة .

6- نسخة من عقد المشروع الخاص بالموقع .

 
7- صورة جواز سفر السائق شاملة إقامة سارية و صورة من البطاقة الشخصية ورخصة القيادة  مصرح بھا قيادة النقل الثقيل 

  شريطة أن يكون السائق مكفو�ً من قبل الشركة طالبة التعاقد . 

8- 6 قطع من الملصقات  (بمقاس 200 ميلمتر ب 200 ميلمتر) عليھا شعار و اسم العميل و رقم ل,تصال .

 وموقعة من المخول بالتوقيع . 

ملحوظه: 
بعد إستيفاء كافة إجراءات التعاقد فإنه سيتم عمل دورة تدريبية بشركة وقود لكل من السائق والفنى المسؤوHن عن تشغيل الصھريج.

ل�ستفسار أو لمزيد من المعلومات يرجى ا�تصال على أرقام الھواتف التالية : 44608615/ 40218160/40218161

DIESEL ROAD TANKER LEASE APPLICATION (3,000 LITRES)

LIST OF DOCUMENTS REQUIRED

1. COVER LETTER

a. No. of road tankers required

b. Site location of the project and existing customer account number where the leased vehicle will operate

c. Road tanker lease date required

d. Assign the Authorized signatory to sign the LV Release & Return documents on behalf of the Company with 

    ID copy and contact details

e. Undertaking for the usage of LV in the required site location only.

2. DRAFT CONTRACT FOR LEASE OF WOQOD TANKER  WITHOUT DRIVER (Standard form provided by WOQOD)

All fields are required to be filled-up completely and the contract should be signed by authorized signatories only.

3. COPY OF APPROVED EXISTING CONTRACT FOR SALE, CARRIAGE & DELIVERY OF DIESEL PRODUCT WITH 

     WOQOD FOR THE SPECIFIED SITE ACCOUNT

4. COPY OF COMMERCIAL REGISTRATION (CR) ISSUED BY QATAR CHAMBER OF COMMERCE

5. COPY OF AUTHORIZED SIGNATORIES CARD ISSUED BY THE DEPARTMENT OF ESTABLISHMENT REGISTRATION

6. COPY OF PROJECT CONTRACTS/ AGREEMENTS FOR THE SPECIFIED SITE. 

7. COPY OF DRIVER'S PASSPORT, ID, RESIDENCE PERMIT, AND HEAVY DUTY DRIVING LICENSE

(The driver's sponsorship should be under the customer's name)  

8. SUBMIT 6 PIECES STICKERS (200 MM X 200 MM) WITH CUSTOMER LOGO, CUSTOMER NAME, & CONTACT DETAILS

9. MAP HIGHLIGHTING THE PROJECT LOCATION AND THE AREA WHERE LV TANKER WILL BE OPERATING. THE MAP MUST 

    BE STAMPED & SIGNED BY AUTHORIZED SIGNATORY.

NOTE: TECHNICAL REPRESENTATIVE AND DRIVER WILL HAVE TO ATTEND AN INDUCTION TRAINING CONDUCTED BY 

           WOQOD AFTER COMPLETING THE SUBMISSION OF THE ABOVE MENTIONED DOCUMENTS

For any inquiries or clarifications, please contact telephone nos. 44608615 / 40218160 / 40218161

9- احضار خريطة للموقع ووضع نقاط على مسار عمل صھريج الوقود على الخريطة ، يجب ان تكون الخريطة مختومة


