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 عقـد بيـع ونقل وتسليم الشروط العامة ل
 الكيروسينمنتـج 

 

 

General Conditions of Contract for Sale, 

Carriage and Delivery of Kerosene 

Product 

 ( نطاق العقد1المادة )

 
يقوم البائع ببيع ونقل كل أو جزء من الكميات التي يطلبها  1-1

شروعات م/عرومواقع مش/المشتري من المنتج لمواقع
لمواقع واآلجال لحجم الكميات و في إطار المشتري

(، 1والبيانات األخرى الواردة بالملحق/ المالحق رقم)

 وذلك طبقاً لخطة التوزيع وظروف العمل لدى البائع.  
   

 
ويقدددم طلددم المنددتج ويددتم تلددليمع لكددل مشددروع /  1-1-1

موقددددع علددددي حدددددة وفددددي الخددددزان / الخزانددددات 
 الموقع المعني./  وعالمخصصة للمشر

 

 

 

وفي هذا الخصوص يعلم المشدتري و لدوف يقدوم   1-1-2

بدددازلتزام باألنظمدددة اللدددائدة و التدددي تلدددم  فقدددط 
بددالتزود مددن خددالل صددهاريج اللدديارات / ولددائل 
النقل الخاصة بالبائع كما تلم  فقط بدالتخزين فدي 
الخزانددات الخاصددة بالبددائع و التددي تحظددر التددزود 

أي صدهريج  / لديارة  عبدرو بأي صورة أخرى أ
أو وليلة نقل خاصة بجهدة أخدرى أو الدتخدام أي 

 خزان للتخزين بخالف تلك الخاصة بالبائع.

 

 

 ينلوالكير مياتكيجم علي المشتري تقدير وجدولة   1-2

موقع محدد جملة لكل مدة  مشروع/ المتوقع لحبها ألي

 .وتفصيالً لكل شهر علي حدة ،المشروع

 

 

      

 
تعبئة البيانات م يقوم المشتري بتقدا ململاس بوبدون ا

يقوم المشتري كما  ،(1الخاصة بذلك في الملحق رقم )

Article (1) Scope of the Contract 

 

1-1  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 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. 
 

1-1-1  The 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.  
 

1-1-2 And in this respect Purchaser 

acknowledges its awareness of and will 

bind itself by the applicable systems / 

regulations that only permit the supply 

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. 
 

1-2 Purchaser shall make aggregate estimated 

projections for the quantities of Kerosene 

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 
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بتحديث البيانات إذا أقتضي الحال بعد تبيان ألبام 

 وملوغات التحديث.

ولوف  االعتبارلوف يضع في  أن البائع يعلم المشتري
يعتمد علي جدولة الكميات المقدمة من جانم 

لجدول  وتقديمع البائع دادإعائع عند المشتري للب
الكميات العمومي ازجمالي لللوق الداخلي 
القطري لقطر للبترول، وبالتالي فإن المشتري 
يضمن لحم الكميات المجدولة و المقدمة منع 

 تي)و ال  للبائع كما يتم تحديثها من وقت آلخر
، % من الكمية المجدولة(10-تبقي بحدود +/

ية عن أي كافة ائع بصورويلتزم بتعويض الب
خلارة أو مطالبة قد تترتم في هذا الخصوص 

  في أي وقت. 
 

 زادت أو نقصت إذاويجوز للبائع التوقف عن التزويد   1-3

المللمة لموقع/مشروع  التراكمية الشهرية اتالكمي
 % من10نلبة  عن ألي فترة زمنية محددة المشتري

و إذا أ ةنيالمعترة للف المجدولة األلالية التراكمية الكمية
تجاوز إجمالي الكميات الملحوبة ألي مشروع أو موقع 

لذلك المشروع أو إجمالي الكميات األلالية المجدولة 
كما يحددها الملحق  ) الكميات المجدولة المعتمدة( الموقع
إذا قدم  إال ( بحيث ال يبدأ التزويد من جديد1رقم)

ت راام و مبرالمشتري جدولة معدلة جديدة بناء علي ألب
ً لتقديره م وضوعية معقولة و مقبولة لدى البائع وفقا

  .المطلق
 

ال يجوز للمشتري شراء المنتج موضوع هذا العقد من غير  1-4

البائع، كما ال يجوز لع التعمال أي وليلة نقل أو تخزين 
 لوى وليلة النقل أو التخزين الخاصة بالبائع.

 
 

 

كوقود لتشغيل ري شتلعقد للميتم توريد المنتج محل هذا ا  1-5

و المحركات و ليس ألي غرض أو التخدام آخر  اآلليات
خلطع مع منتج / منتجات أو  –دون تحديد  –بما في ذلك 

أو  تكوينمادة/ مواد أخرى ألجل تصنيع أو إنتاج أو 
 التحداث أي منتج آخر.

 

 
 

مندددتج محدددل هدددذا العقدددد والمطلدددوم اليلتدددزم المشدددتري بدددأن   1-6

يتم تخصيصدع والدتخدامع فقدط  لوفن شروع معيلموقع/م
لتزويددد اآلليددات الددواردة بمقدمددة هددذا العقددد و العاملددة و/أو 
الملتخدمة في الموقع/المشدروع المدذكور، كمدا يلتدزم بعددم 
بيع أو تلليم المنتج المذكور ألي جهدة أخدرى أو التصدرف 

 فيع بأي طريقة تؤدي إلي تصديره خارج دولة قطر.

 
 

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. 

 

          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 ( to be within +/- 

10% of the projected quantities). 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. 

 

1-3 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 

(approved volume as per project requirement) 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. 
 
 

1-4 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. 
 
 

1-5 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.  
 
 

1-6 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 
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أو تحويددل أي كميددة مددن المنددتج مددن  نقددلي ز للمشددترال يجدو  1-7

أو مددن  خددزان لخددزان آخددر أو مددن مشددروع لمشددروع آخددر
 أو الموقدع لواء كان الخزان أو المشروع موقع لموقع آخر

 اآلخر مملوك لع أو للغير.
         

وفي األحوال التي يحتاج فيها المشتري لنقل بعض الكميات        
الموقدع أو بدأي أو و/المشدروع لمواقع أخرى خاصدة بدنفس 

يقددوم المشددتري بإخطددار  خدداص بددع مشددروع أو موقددع آخددر
البددائع بدداألمر بحيددث يقددوم البددائع بتددوفير و/أو نقددل الكميددات 
للموقددددع الفرعددددي أو الموقددددع اآلخددددر بالشددددروط وبالكيفيددددة 
وبولددديلة النقدددل واأللدددعار التدددي يعتمددددها البدددائع فدددي هدددذا 

 .الخصوص
 
 

رات ميدانيدة روتينيدة لموقدع/ زياب ع القياميكون من حق البائ  1-8

مواقددع المشددتري ألجددل الوقددوف علددي تطبيددق المشددتري و 
و الشددروط  الخاصددة بالبددائع مراعاتددع للددنظم و ازجددراءات

وتعتبدددر أي مخالفدددة مدددن جاندددم  . الدددواردة فدددي هدددذا العقدددد
في هذا الخصوص إخالالً جوهرياً بهذا العقد ممدا المشتري 

 الالزمة. نيةنوءات القايلتدعي اتخاذ ازجرا
 

 

 

 

 

 

كما يكون من حق البائع تركيم أو المطالبدة بتركيدم نظدام         
 بالتحكم والمراقبة من علي البعد وذلك علي نفقة المشتري.

 
 

يلتزم المشتري بمراعاة القوانين واللوائ  والنظم  1-9

والمقرارات واألعراف اللائدة في مجال التعاطي مع 
م بالتخدام العمالة المدربة علي لتزي لية، كماالمواد البترو

أصول وألس التعامل مع المواد البترولية ويتحمل وحده 
 أي تقصير في هذا الشأن. 

 
 

 

 

 ( أساس حساب قيمة الكميات المبيعة للمشتري2المادة )
 

 

يعتبر اللتر ألاس قياس كمية المنتج موضوع العقد،  2-1

شتري، المي مباعة إلوتحلم علي ألالع قيمة الكميات ال
كما تحلم علي ألالع القيمة الكلية ألجرة النقل 

 والتخزين.
 

بتحديد و تعديل لعر بيع اللتر الواحد من المنتج  يقوم البائع  2-2

وفقا للقرارات التي تصدرها الجهات الحكومية المختصة   
كما يقوم بتحديد و تعديل قيمة أجرة علي ألاس شهري 
إن كانت بناًء علي ات دمرلوم الخالنقل و التخزين و 

that may lead to its exportation outside boarders. 
 

1-7  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. 

 

1-8  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. 

 
 

1-9 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 (2) Basis of Calculation of Quantities Sold 

to Purchaser 
2-1 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. 
 

2-2 Based on Vendor's applicable systems / regulations 

and the attachments to this contract, Vendor will 

specify the sale price in accordance with the 

prices prescribed by the concerned government 
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األنظمة المعمول بها لدى البائع و حلم مالحق العقد 
 المرفقة.

علي تحديد أو تعديل لعر  االعتراضوال يجوز للمشتري 
المنتج أو تحديد أو تعديل أجرة النقل أو التخزين أو 
الخدمات التي يحددها و يعدلها البائع بمفرده من وقت 

 آلخر.
 

 

من تاريخ  االعتياديةثره في الظروف ر ألعال تعديلينتج   2-3

إخطار البائع للمشتري بذلك كتابة بالفاكس أو البريد 
 العادي أو الملجل أو ازلكتروني أو بوالطة لاعي.

 

       

 

 
 

تحدد تعرفة النقل ورلوم الخدمات بناًء علي الزيارة الميدانية  2-4

التوريد ال عمبداية أ التي يقوم بها البائع لموقع المشتري قبل
ً للوائ  المعمول بها لدى البائع والتي يختصرها الملحق  وفقا

 (.3رقم )

 
 النقلالتسليم و (3المادة)

 

يتم تلليم المنتج للمشتري بناًء علي طلم خطي من  3-1

المشتري يبين فيع الكمية المطلوم بيعها ونقلها من المنتج، 
لم لطصل هذا اوموعد وتاريخ النقل والتلليم علي أن ي

إلي مقر البائع أثناء لاعات العمل الرلمية وقبل موعد 
 لاعة. 24يقل عن  التلليم، بوقت كاٍف ال

 

 
علي الرغم مما تقدم يجوز للبائع بعد إلتالم الطلم المشار  3-2

( أعاله أن يحدد تاريخ وزمن النقل 1-3إليع في المادة )

ديع التلليم حلم مقتضيات برنامج وظروف العمل لو
 التي يقررها في هذا الخصوص.لة دووالج

 
 
 
 
 

 

 

بشرط أال تقل الكمية يتم النقل بوالطة شاحنة البائع  3-3
 تر(. ل 2000المطلوبة عن )

 
يُللّم المنتج للمشتري في الموقع الذي يحدده المشتري في  3-4

 أعاله . 1-3 المادة الطلم المشار إليع في

 
والمؤجرة البائع ة باصات الخيكون التلليم فقط في الخزان 3-5

عقد التأجير من قبل البائع كما هو وارد في  للمشتري
 (.4الملحق رقم )المبرم وفقا للنموذج الوارد ب

 

authority, 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. 

 
2.3 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.  
       

         
2-4 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 (3) Carriage & Delivery 
 

3-1 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. 
 

3-2 Irrespective of the foregoing, the Vendor may, after 

receiving the order referred to in article (3-1) 

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. 

 

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

that the quantity ordered shall not be less than 

(2000) liters. 

 

3-4  Delivery of product to the Purchaser shall take place 

in the location specified by Purchaser in the order 

mentioned in article 3-1 hereunto.  

 

3-5 Delivery will be only in the storage tanks leased by 

Vendor to Purchaser pursuant to the terms of the 

lease contract concluded as per the format shown in 
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يكتمل التلليم فور وصول ناقلة البائع لموقع المشتري   3-6
 أعاله. 4-3 المادة المذكور في

 
 ليدوبع عيتم إثبات تللُم المشتري للمنتج بمجرد توقيع من  3-7

)والذي  صال ازلتالم الُمعد بوالطة البائع لهذا الغرضإي

 .أ(-5يحمل ختم الموقع وفقا للنموذج المرفق بالملحق  
 

 

 
 

تقع ملئولية الضمان وتحمل التبعة علي عاتق المشتري   3-8

لكميات المبيعة إعتباراً من الوقت الذي يلتلم فيع لبالنلبة 
( 6-3) ادةالم يمحدد فالمشتري المنتج علي النحو ال

 أعاله، وال يتحمل البائع اي ملئولية في هذا الشأن.
 

 

لن يقبل البائع ولن يدعي المشتري أي نقص أو عجز في   3-9

الكميات المللمة أو خلل في جودتها أو نوعيتها بعد 
       . االلتالم

 االلتالمو يعتبر توقيع مندوم المشتري علي إيصال   
بكمية وجودة ونوع المنتج  عكسالثبات بينع غير قابلة ز

 المللم.   

 

 
وفي حالة تركيم النظام اآللي للدتحكم و المراقبدة مدن علدي  3-10

( 8-1)     البعددد علددي النحددو المنصددوص عليددع فددي المددادة

أو أي نظام آخر مماثل يعتبر البدائع مفوضداً مدن قبدل  أعاله
و فدي مراقبدة ملدتوى التخدزين بخدزان المشدتري المشتري 

أو تعبئددة أو إكمددال تعبئددة الخددزان فددي األوقددات و يددد زوبالت
علدي أن يكدون ذلدك فدي  ،بالكميات التي يراها البائع مالئمة

علددي  ألي فتددرة معينددة نطدداق الكميددات التراكميددة المجدولددة
 . في هذا العقد النحو المنصوص عليع

و فددي حالددة التزويددد بالطريقددة المنصددوص عليهددا فددي هددذه        
إصدددار الفددواتير  والكميددات احتلددام  كددوني (10-3)المددادة 

مدن النظدام  الصدادرة لقدراءةمن قبل البائع للمشتري حلم ا
ة غيددر قابلددة زثبددات ندداآللددي المشددار إليددع و التددي تعتبددر بي

 يما يتعلق بحجم الكميات الموردة.العكس ف
 
 
 

 

 شـروط الـدفـع  (4المادة)
 

ج منتة اس كمييقوم البائع بمحالبة المشتري علي أل 4-1

ً إليع قيمة تعرفة  الكيرولين المبيع باللعر المحدد، مضافا
التي يعدها  النقل المحددة وذلك من واقع إيصاالت االلتالم

أو من  البائع ويوقع عليها مندوم المشتري عند االلتالم

attachment No.4 hereto.  

 

3-6  Delivery shall be deemed completed immediately 

after Vendor's Road Tanker reaches the location 

specified by Purchaser and stated for by article 3-4. 

 

3-7 The delivery of the product to Purchaser shall be 

proved by the mere endorsement of the Purchaser 

representative (and site stamp as per specimen 

attached in Attachment 5-A) on the Delivery 

Receipt appropriated by the Vendor specifically for 

this purpose. 

 

3-8  Risk shall pass to the Purchaser as from the time of 

the delivery of the product to him provided for by 

article (3-6) hereunto. As of that time, the Vendor 

will bear no responsibility vis-à-vis the product 

whatsoever. 

 

3-9 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.  
 
 

       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. 

 

3-10  In case of the installation of the telemetry system 

or any other equivalent computer system stated for 

in Article (1-8) 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 (3-10) 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 (4) Terms & Conditions Pertaining to 

Payment  
 

 

4-1 Vendor will settle its accounts with Purchaser on the 

basis of the quantities delivered as shown in the 
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واقع تجميع تلجيل قراءات النظام اآللي المنصوص عليع 
 .أعاله( 10-3( و)8-1في المادتين )

 
 

 

 

 
 
 

 

فاتورة بإجمالي المبالغ  ينيقدم البائع في نهاية كل ألبوع   4-2

الملتحقة علي المشتري والمتمثلة في لعر البيع وأجرة 
قراءات  من واقع أو النقل  من واقع إيصاالت االلتالم

-3( و )8-1النظام اآللي المنصوص عليع في المادتين )
   أعاله.( 10

 
 

 

( 2-4)المادة ارد ذكرها في لغ الوبافع الميتعهد المشتري بد 4-3

خملة كل مدة ألبوعين خالل مدة أقصاها  أعاله عن
 من تاريخ تحرير فاتورة البائع.يوما  (15عشر)

 
 

يتعهد المشتري بأن يقدم للبائع خطام ضمان بنكي يعادل   4-4

قيمة الكميات المتوقع بيعها لع في مدة شهرين قادمين، 

التخزين بشرط أن زانات خ و أجرةشاملة تكاليف النقل 

يكون صادراً من بنك محلي معتمد، وأن يكون هذا الخطام 

لدفع فوراً بمجرد طلم البائع لنهائياً، وغير مشروط، وقابالً 

 وقابالً للتجديد بصورة تلقائية.

 
 

 

يحق للبائع في أي وقت ووفقاً لللطتع التقديرية المطلقة أن  4-5

 شار إليع.ين المأممة التيطالم المشتري بزيادة قي
 

 

 

يحق للبائع االمتناع عن تزويد المشتري بأي كمية من  4-6

المنتج محل هذا العقد تزيد قيمتها و/ أو أجرة نقلها عن 
قيمة التأمين المقدم من المشتري، وكذلك عند عدم قيام 
المشتري بتجديد مدة الضمان البنكي أو زيادة قيمتع وفقاً 

 .أعاله (5-4، 4-4ألحكام المادتين )

 

 
في حالة تأخر المشتري أو توقفع عن الوفاء بالمبالغ  4-7

عن قيمة الكميات   (،أو جزء أي منها) الملتحقة عليع
من واقع فواتير البائع ،   نقلها   أوأجرة الموردة إليع و/

( 3-4الوقت المحدد كما هو منصوص عليع بالمادة )في 

ملتحقاتع  لتيفاءا فوراً  ألي لبم، فإنع يحق للبائعأعاله ، 
كاملة عن طريق تحصيل خطام الضمان من البنك و 
المطالبة بما يزيد عن المبالغ الملتحقة علي قيمة الضمان 
البنكي. ويلتزم المشتري في هذه الحالة بأن يقدم ضماناً 
بنكياً جديداً بالقيمة التي يحددها البائع خالل مدة ال تتجاوز 

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 (1-8) and 

(3-10)herein the quantities will be settled and 

invoices issued pursuant to the reading of the 

system . 

 

4-2  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 (1-8) and (3-10) of this contract. 
 

4-3 Every invoice submitted by Vendor to Purchaser 

pursuant to article (4-2) hereunto shall be paid 

within a period of not more than fifteen (15) 

calendar days of the day of issue of such invoice. 
 

4-4 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. 

 

4-5 The Vendor may, according to its absolute 

discretion, require the Purchaser to augment for 

value of the bank guarantee. 
 

4-6 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 (4-

4) and (4-5) hereunto. 

 

4-7 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 (4-3) 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 
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 .لكاره بذعشرة أيام من تاريخ إخط
 

في حالة تأخر المشتري عن الوفاء بالمبالغ الملتحقة عليع  4-8

او في  ،بالمخالفة زجراءات اللداد المقررة من قبل البائع
يحق  أو انتهاء/نهاء العقد ،حالة تحصيل خطام الضمان

لحم خزان الوقود المؤجر من موقع المشتري/مالك للبائع 
 المشروع.

 

المشتري /مالك  ي موقعإللدخول يفوض المشتري البائع با

المشروع لغرض لحم الخزان الملتأجر ويلتزم بأن يتي  للبائع 

حرية دخول موقع تواجد الخزان دون أي قيود، وأن يوفر كل 

 الملاعدة الضرورية للبائع لهذا الغرض.

في حالة امتناع المشتري عن تمكين البائع من الترداد الخزان 

يق األجرة المحددة ئع تطببايحق للالملتأجر أو إعاقتع لذلك 

% من 200والتي تعادل )لحاالت االحتفاظ بالخزان خالفاً للعقد 

طية اعتبارا من تاريخ مطالبة البائع الخ المفعول(، األجرة اللارية

 بذلك.

كما يحق للبائع ممارلة أي حقوق أو التخدام أي ولائل أخرى 

الفة بالمخ ئعت البايكفلها القانون بشأن احتجاز المشتري لممتلكا

  للقانون.

 
 
 
حق البائع للجوء يو  مع عدم ازخالل بأحكام هذه المادة  4-9

، في حالة تأخر المشتري أو توقفع عن للللطات المختصة
الوفاء بأي من المبالغ الملتحقة عليع )شاملة أجرة النقل 
وأجرة الخزانات( أو أي جزء منها أو في حالة عدم دفع 

يخ لريان التعديل أو أي من تارل المعد المشتري لللعر
جزء منع، فإنع يحق للبائع االمتناع عن تلليم المشتري 
الكميات المطلوبة من المنتجات موضوع هذا العقد دون 

 أدني ملؤولية علي البائع.
       

  
 (: غرامات التأخيـر5المادة )

 
 

 (500)يلتزم المشتري بأن يدفع للبائع غرامة تأخير قدرها  5-1

لاير قطري( عن كل لاعة  خملمائةفقط قطري ) لاير
الواحدة فترة اللاعة  من اللاعة زيادة علي ءً تأخير أو جز

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. 

 

4-8  In case of payment delays as per Vendor’s payment 

procedureو liquidation of Bank Guarantee, or 

expiry/termination of the Contract the Vendor has 

the legal right to pull out the leased storage Tank 

from Purchaser/ project owners site. 

      

     Purchaser hereby authorize vendor to enter 

Purchaser/project owners site for the purpose of pulling 

out leased storage tank and commit to give Vendor free 

and unrestricted access to the said storage tank location 

and to render all necessary assistance to the Vendor for 

the same.  

 

In case of Purchaser refraining from enabling Vendor 

regain possession of, or hindering the release of the 

leased tank to the Vendor, Vendor shall apply the default 

lease rate (equivalent to 200% of the applicable lease 

rate) effective from the date of written request by the 

vendor for the same. 

 

Vendor shall further have the right to exercise any other 

legal remedy available in respect of Purchaser 

unlawfully withholding vendor’s property.    

    

 
4-9  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. 
 

Article (5) Delay Fines 
  

 

5-1  Purchaser undertakes to pay a delay penalty  fine of 

QR (500) for waiting in excess of the ONE HOUR 

time required for tank unloading irrespective of the 

reasons thereof  in so far as the same is not 

attributable to Vendor. 
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الصهاريج التابعة للبائع في محطة  تفريغل المحددة
بصرف النظر عن لبم التأخير ما دام ال يرجع  المشتري،

 إلي فعل البائع أو تابعيع.
 
 
 

( لاير 2000رها )امة قدغرلبائع يلتزم المشتري بأن يدفع ل 5-2

لاير قطري( في حالة طلبع أي شحنة من  ألفاقطري )فقط 
المنتج ولم يتم التالمها في المواعيد المحددة لذلك من قبل 

علي أنع يجوز للمشتري إلغاء طلم التزويد في  البائع.
من اليوم  00:00لاعات قبل اللاعة  8يقل عن  موعد ال

ك وفقا زجراءات طلم يد وذلورية التالمحدد لبدء تنفيذ عمل
  م (..-5توريد الوقود بالكميات المرفقة )ملحق 

 
يلتزم المشتري بأن يدفع للبائع غرامة تأخير عن المبالغ  5-3

% عن كل 0,5الملتحقـة عليع بواقـع )نصف في المائة( 

ألبوع تأخير أو جزءاً من األلبوع زيادة علي فترة 
ام من المادة األحك فقة لع والممنوح الخملة عشر يوما

 ( من هذا العقد.4-3)
 

 (: احتياطات األمن والسالمـة6المادة )
 

يلتزم المشتري باتباع قواعد األمن واللالمة، وتلك المتعلقة  6-1

ً للقوانين  بالمحافظة علي البيئة والنظافة العامة، طبقا
رارات اللارية، كما يتعهد والمراليم والنظم واللوائ  والق

فيما  البائعات والمتطلبات التي يحددها تراطشاال اتباعب
. ويعتبر المشتري ملئوالً عما يترتم علي يتعلق بالموقع

واألموال  تممتلكامللمخالفة هذه القواعد من أضرار 
المملوكة للبائع أو للغير كما يعتبر ملئوالً عن أي أضرار 

كان تابعاً ألي طرف من  قد يتعرض لها أي فرد لواءً 
ان هذا الفرد من الغير، وذلك دون أدني د أو كعقرفي الط

ملئولية علي البائع لواء وقعت هذه األضرار عن عمد أو 
 عن خطأ أو عن إهمال أو غير ذلك.

 

 

 

 
التجهيزات  ءيتحمل المشتري الملئولية الكاملة بشأن التيفا 6-2

كافة ملحقات وتوصيالت و  الخاصة بموقع خزان الوقود
التزويد بالوقود لمتطلبات لغرض  بةالمطلوخزان الوقود 

 ج(-5)ملحق  األنظمة الخاصة باللالمة والبيئة.
  

يقوم البائع قبل بدأ توريد المنتج للمشتري بمعاينة وفحص  6-3

موقع المشتري للتأكد من موافاة الشروط القانونية لمعايير األمن 
فع في واللالمة المعمول بها، ويجوز للبائع رفض التوريد أو وق

  د أي تحفظات في هذا الخصوص.لة وجوحا

 
 

5-2 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. However, the Purchaser may 

cancel his order not less than 08 hours prior to 

00:00, hours of the day of the start of Vendor’s 

delivery operationsو which is in line with 

ATTACHED standard bulk order procedure 

(Attachment 5-B). 
 

5-3 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 

15 days grace period allowed by article (4-3) 

hereunto. 

 
Article (6) Security Measures 
 

6-1  Purchaser shall adopt the security and safety  

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, in addition to 

any applicable site requirement specified by the 

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. 

 

6-2 All arrangements for storage tank location, and all 

accessories or connections to the storage tank for 

fuel handling shall be under the Purchaser’s full 

responsibility to comply with the applicable safety/ 

environmental regulation.(Attachment 5-C). 

 

6-3 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 (7) Measures/actions to be taken for the 

violations of Article (1) of the General 

Conditions of Contract: 
 

7-1 If the Purchaser violates the conditions of 

Article  (1)of  these  General Conditions of 
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 (1المادة )التدابير الواجب اتخاذها في حالة مخالفة  (7المادة )
 :الشروط العامة للعقدمن 

 
 

 

( من هذا العقد و 1في حالة مخالفة المشتري ألحكام المادة ) 7-1

 :ذلك
 

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

 ، أوخرآ شخص ألي المنتج

 
 

الحصول علي المنتج من محطات الوقود العاملة  (م)
بأي طريقة  الحصول عليع أو التصرف فيع بالبالد أو

 ، أوأخرى مخالفة
 

 

 

وليلة  أو الحصول علي المنتج عبر في حالة التخدام  (ج)

 ، أونقل أو تخزين بخالف وليلة البائع
 

ر زان آخفي حالة قيام المشتري بالنقل من خزان لخ   )د(
و لواء خاص بنفس  ملوك لع أو للغيرلواء م

 .المشروع أو الموقع أو أي مشروع أو موقع آخر
 

 

يجوز للبائع بازضافة ألي إجراءات قانونية أخرى لواء 
مدنية أو جنائية يكون من حق البائع أو الللطات المختصة 
اللجوء إليها في ظروف الحال، إتخاذ كل أو أياً من التدابير 

 :اه وهيدناردة أالو
 

 
 

 

 

وقف تزويد المشتري بالمنتج الذي حدثت بشأنع  7-1-1

 إنذار. لابق المخالفة فوراً وبدون
 
 

 

 إبالغ الجهات المختصة. 7-1-2

 
الفلخ الفوري للعقد مع المشتري وبدون لابق إنذار  7-1-3

 ووقف التزويد.
  
 

 
 

 

 ( الفسخ والتعويض8المادة )
 

ذا أخل احد الطرفين إ( 7) دةم المابدون الملاس بأحكا  8-1

بالتزاماتع المنصوص عليها في القانون أو في هذا العقد، 
يتم إخطاره خطياً من قبل اآلخر بإصالح المخالفة خالل 

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: 

 

7-1-1Suspension of Purchaser’s supply 

immediately and without prior notice. 
 

 

7-1-2Report the incident to the concerned 

authorities. 
 

7-1-3Cancellation of supply of the product for 

which the violation occurred permanently 

and the termination of this contract without 

prior notice. 
 

 

Article (8) Rescission & Compensation 

 
 8-1 Without prejudice to the provisions of Article (7) 

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. 
 

8-2 Without prejudice to the provisions of Article (7) 
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ً من تاريخ هذا ازخطار. وبعد   انقضاءخملة عشر يوما
هذه المدة دون إصالح المخالفة، فإنع يجوز للطرف اآلخر 

  فلخ العقد نهائياً.
 

 

يحق للبائع فلخ العقد نهائياً ( 7لملاس بأحكام المادة )بدون ا 8-2

بدون حاجة إلي تنبيع أو إنذار أو اللجوء إلي القضاء وذلك 
المشتري ألي فعل من أفعال ازفالس أو  ارتكامفي حالة 

في حالة إعلاره أو تصفية أو الشروع في تصفية أعمالع 
 ألي لبم كان.

 

 
ع الحاالت في التعويض عن في جميع البائ يخل ذلك بحق ال 8-3

جميع األضرار التي قد تلحق بع نتيجة إخالل المشتري 
 بأي إلتزام من إلتزاماتع.

 

 ( أحكام متنوعـة9المادة )
 

 واالخطاراتيعتبر العقد وكل المكاتبات والمفاوضات  9-1

يجوز  والمناقشات التي تمت أو تتم بمنالبتع لرية وال
ً بأي تعويض يترتم ن ملزمكاوإال  للمشتري إفشاؤها ا

 علي عدم مراعاة واجم اللرية.
 

 

 
بين الطرفين ويعلو ويلود  االتفاقيتضمن العقد كل شروط   9-2

 علي أي مكاتبات أو مفاوضات أو تفاهم لابق عليع.

 
 
 

 

أي تعديل ألحكام العقد يجم أن يكون مكتوباً وال عبرة بأي   9-3

 أمر أخر.

 
 

المطلوم بموجم العقد  كيرولينلا ري بأنيقر المشت  9-4

مطلوم فقط للمواقع/المشاريع الموضحة فيع كما 
موقع  /توضحها المالحق المرفقة وليس ألي مشروع

 آخر. 
 
 

ع آخر يجم علي قإضافة أي مشروع أو مو ةوفي حال
المشتري تقديم طلم بذلك ومأل البيانات الخاصة بالموقع 

في المنالبة ت لبياناوا 1الجديد وتعبئة الملحق رقم

 المالحق األخرى.
 

 
 

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. 
 

8-3 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 (9) Miscellaneous Provisions  
 

9-1 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. 

 

9-2 The contract contains all agreement between the 

parties and supersedes all previous understanding, 

discussions or correspondence between the parties. 
 

 

9-3 Any amendment to the contract shall be in writing 

and no other method will be entertained. 

 
 
9-4 Purchaser acknowledges that the Kerosene the 

subject matter of the 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. 
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 (4ملحق رقم )

 

 يروسينالكج وثيقة إيجار خزان لتخزين منتنموذج 

 و تعرفة الخدمات

 (3)عدد الصفحات 

 

 

 

Attachment No (4) 

deLease De (s)Charges Storage Tank Sample of 

No. of Pages (3) 
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 الم العقد:
 

 الكيروسينعقد بيع و نقل منتج 
 

 اسم الشركة المستأجرة:

  

 تاريخ بداية العقد:

  

 سعة الخزان:

 

 رقم الشاسي:

  

 القائم: قمر

 بدون

 اإلكسسوارات:
     1) .............................................................   

   2 )……………………………………… 

   3) ……………………………………… 

 

 :الشهرية للخزاناألجرة 

 

 رسم الخدمات/لتر:
 لتر 75,000درهم للتر حتي  1

 لتر 75,000درهم للتر بعد  1

 
 إعالن:

وقعدون أدنداه بالدتالمنا الم                  نحدننقدر 

جيددة و نتعهدد بموجدم للخزان المدذكور أعداله بحالدة 

هذا بدفع األجرة الشدهرية للخدزان و رلدوم الخددمات 

بموجدددم العقدددد الموقدددع مدددع قطدددر للوقدددود و بموجدددم 

الجدول المرفق و لوف تقوم دائماً بالمحافظة علي و 

نكددون ف صدديانة الخددزان ليكددون بحالددة جيدددة و لددو

 ملؤولين عن أي تلف يحدث لع في موقعنا.
 

لوف يكون لمددة عدام واحدد و نعلم أن إيجار الخزان 

 قابلة للتجديد تلقائياً بنهاية كل عام.
 

 
 

 

Contract Name: 
 

Product KeroseneCarriage, & Delivery of , Sale 

 

Company Name:  

  

Contract start date:  

  

Storage Tank Capacity: 

 

Chassis Number: 

  

Stand Number:  

Without 

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 نتعهددد بإرجدداع الخددزان للملددتودع الخدداص بقطددر 

للوقود بأبو هامور بنهاية العقدد و لدوف نتحمدل تبعدة 

رجاعددع لوقددود إ الهددالك التددي قددد تلحددق بددالخزان حتددي

 بحالة جيدة.
 

 

ديره المطلدق يقوم البائع علي نفقة المشتري و وفقاً لتق

بالقيددددام م و تددددوفير كددددل المتطلبددددات ازضددددافية أو 

التحديثات التقنية للخزان لواء علي شكل تركيبات أو 

تثبيتددات أو فددي النددواحي الميكانيكيددة أو الكهربائيددة أو 

لحالدددوم أو ا اآلليدددة أو التكنولوجيدددة أو فدددي أنظمدددة

أجهزة القياس مما قد يتطلبها حلن األداء أو التطدوير 

 أو تلهيل عمليات التوريد / التزويد. التقني

 

 

 
 
 

 توقيع الشخص المفوض:
 

   :ازلم

 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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 (4ملحـق رقـم )جدول ال
 )يرجى مأل وتوقيع االتفاقية( 

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

 

 خزينخزان لت
 الكيروسين

)قطري لاير( االيجار الشهري  
 حجم الخزان )لتر(

DOUBLE-WALLED SINGLE-WALLED 

                                     
750  

                                         
300 2,500 

                                
0001،   

                                     
500  5,000 

                            
1,500    10,000 

1,700 
                                     

750 15,000 

2,200 
                                     

1,000  20,000 

   
                                     

3,750  50,000  
 خدمات: 

  لتر 75000للتر حتى درهم  2
 لتر 75000   للتر بعددرهم  1

TANK 
CAPACITY 
)IN LITERS) 

MONTHLY RENT (IN QAR) 

SINGLE-WALLED DOUBLE-WALLED 

2,500 
                                    

300.00  
                                

750.00  

5,000 
                                

500.00  
                                     

1,000.00  

10,000 
  

                                     
1,500.00  

15,000 
                                

750.00  
                                     

1,700.00  

20,000 
                                

1,000.00  
                                

2,200.00  

50,000 
                                

3,750.00    
 

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) 


