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 النسخة المعدلة
لنقل وخزن ومناولة منتوجي زيت الوقود والنفثا بواسطة الناقالت من ميناء خور الزبير و/ او  عامةالدعوة ال

  SH/MT/2020/01ةالمرقم ))النفثا و زيت الوقود يمنتوجالبحري ل (النقل( ام قصر الى منطقة المخطاف
  

) إحدى تشكيالت وزارة النفط العراقية والكائنة في بغداد حي المعتصم مقابل مدينة SOMOتعلن شركة تسويق النفط (
 من )زيت الوقود والنفثا(لكميات المتوفرة للتصدير من منتوجي لالبحري نقل ال اتمناقصة لتنفيذ خدمالعاب بغداد عن 

بواسطة الناقالت الجوالة             منطقة المخطاف  -المياه االقليمية العراقية  الىخورالزبير و/ اوام قصر  ئيمينا
(Shuttle Vessels) ،مناولةخدمات و (STS) منطقة المخطاف  -المياه االقليمية العراقية  هذه الكميات فيخزن و

 والخدماتالنقل في مجال  ذات الخبرةالشركات المتخصصة  جـميع فعلى (Floater Tanks) الخزانات العائمةبواسطة 
  -:والشروط اآلتيــة والتي لديها الرغبة باإلشتراك بهذه الدعوة تقديم عروضها وفق الضوابط البحرية

 

  -أوالً : الضوابط العامة :
) د/11في الفقرة () يوم من تاريخ الغلق المذكور 30تقل عن (ونافذ لمدة ال غير مشروط أن يكون العرض المقدم .1

مطبوعاً على نموذج مراسلة الشركة الرسمي موقعاً حسب األصول ومختوم بختمها مدرجاً فيه (عنوان الشركة  أدناه
العرض وصفته الوظيفية في الشركة كأحد من وموضحاً فيه إسم وتوقيع مقدم  وأرقام الهواتف والبريد األلكتروني)

 -:اآلتية المسميات
  الشركة.رئيس مجلس إدارة 
 .المدير التنفيذي للشركة 
 .المدير المفوض للشركة 
 (بموجب تخويل رسمي صادر من ادارتها) او من تخوله الشركة. 

 

  -ترفق مع العرض المستمسكات التعاقدية اآلتية : .2
وكما  وفقا للعرض السعري للشركة المقدمة للعطاء العقدمن القيمة التقديرية من مبلغ  )%1( تعادلأمينات أولية ت  - أ

 موضح ادناه:
  :بواسطة الناقالت الجوالة النفثا و نقل منتوجي زيت الوقودخدمات المحور األول Shuttle Vessels)( 

 %1* ] (دوالر امريكي/طن) شهر) * السعر 12* ة(الكمية العقدية الشهري [:تمثلالتأمينات االولية لهذا المحور 
  :خزن ومناولةخدمات المحور الثاني (STS) الخزانات العائمةبواسطة النفثا  و منتوجي زيت الوقود     

(Floater Tanks)   
  %1 *] يوم 181* (دوالر امريكي/اليوم) رالسع  [تمثل:التأمينات االولية لهذا المحور 

) يوم لصالح شركة تسويق 90على شكل صك مصدق أو خطاب ضمان غير مشروط ونافد لمدة (التأمينات االولية تقدم 
 والمدرجة ادناه:احد المصارف المعتمدة لدى شركة تسويق النفط  من صادرالنفط 

 ) المصرف العراقي للتجارةTBI(. 
 مصرف الرشيد. 
 مصرف الرافدين. 
 مصرف Standard chartered. 
 ) مصرف أبو ظبي اإلسالميADIB(. 
 المصرف التجاري العراقي. 
 مصرف التنمية الدولي لإلستثمار و التمويل. 
 المصرف العراقي اإلسالمي. 

 

التي رست عليها في حال نكول الشركة وتصادر  المناقصةالى المشتركين الذين لم ترسوعليهم التأمينات تعاد هذه   - ب
وقبل توقيع العقد خالل الفترة المشار  الناقليلتزم كما  من اإلنذار النهائي يوم) 15بعد ( توقيع العقدعن المناقصة 

لكلية والتي تمثل مبلغ العقدية ا%) من القيمة 5أعاله الى ما يعادل ((أ) إليها أعاله بإكمال التأمينات المذكورة في 
المذكورة من احد المصارف المعتمدة لدى شركة تسويق النفط (كفالة حسن التنفيذ على شكل خطاب ضمان فقط صادر 

(قابل للتمديد  ) يوماً بعد إنتهاء نفادية العقد90على أن يكون خطاب الضمان غير مشروط ونافد لمدة () في (أ) أعاله
 .ذ)يكفالة حسن التنف –عشر  خامس) من المادة 5وحسب االعتبارات الواردة في الفقرة (
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العراقية من مسجل الشركات لدى وزارة التجارة وإجازة ممارسة المهنة وأسماء  للشركات )تسجيل(شهادة تأسيس   - ج
مؤسسيها وعناوينهم وأرقام هواتفهم وعنوان المدير المفوض والمحامي والمحاسب القانوني للشركة ونسخة من بطاقة 

العراقية في بلد تسجيل  او ما يماثلها للشركات االجنبية على ان تكون مصدقة من السفارة سكناهم وأرقام هواتفهم
 .الشركة

 .للشركات العراقية كتاب صادر من وزارة التجارة يؤيد حجب البطاقة التموينية عن صاحب العرض  - د
 .2020نافد خالل عام للشركات العراقية كتاب يؤيد سالمة الموقف الضريبي من الهيئة العامة للضرائب في العراق   - ه
وزارة  بأحكام قانون الناقلة يؤيد شمول العاملين لدى الشركةجتماعية صادر من وزارة العمل والشؤون االكتاب   - و

 .لشركات العراقية، ل2006) لسنة 8العمل والشؤون االجتماعية المرقم (
مجال ) سنوات في 3التي تثبت قيامها باعمال مماثلة وبخبرة ال تقل عن ( (Profile)السيرة التجارية لنشاط الشركة   - ز

التي  للشركات( متضمنة رأسمالها وحسابها الجاري ورقم وحساب المصرف في العراقو البحريةالنقل والخدمات 
 لم يسبق لها التعامل مع شركة تسويق النفط)، مع نسخة من الحسابات الختامية المصدقة للعامين األخيرين.

مليون ) 2المالية مصدقة من مؤسسة مالية رصينة، على أن يكون الحد األدنى لرأسمال الشركة ( ةءالمالشهادة   - ح
 دوالر.

 ية العقد وتعتبر جزءاً منه.تي ستصدر مستقبالً خالل فترة نفاديخضع العقد للقوانين والتعليمات العراقية النافذة حالياً وال -3
فحات العطاء  -4 ؤوالً عن أوراق العطاء المقدممقدم العرض كون وي قبل مقدم العرضتوقيع وختم جميع ص وفي حال  مس

 .PDFتقديم العطاء بالبريد االلكتروني يجب ان تكون جميع صفحات العطاء مختومة وموقعة وبصيغة 
ويق النفط على البريد االلكتروني  -5 ركة تس لة ش ركات الراغبة بتقديم عطاءاتها لهذه الدعوة العامة مراس على الش

)info@somooil.gov.iq  وmarine.bidding@somooil.gov.iq( ول على  بغية يةالحص  الوثائق القياس
تمارة العطاء ملئ وذلك من اجل  المعدة لهذا الغرض م اس ة به في القس تمارة تقديم وثائق العطاء /الثالثالخاص اس

 و بخالفه يتم إستبعاد العطاء. العقد هذاعمل وحسب نطاق  في تقديم العطاءات وعند التعاقد اعتمادهالغرض 
في حال وجود اي استفسارات بخصوص الدعوة لدى الشركات المتقدمة ترسل على البريد االلكتروني الرسمي لشركة  -6

  .)info@somooil.gov.iq(تسويق النفط 
 والعالمية. أجور النشر واإلعالن في الصحف المحليةالدعوة  المحال عليها تتحمل الشركة -7
ركة المثبت على العطاء خالل مدة  -8 ويق النفط بكل تغيير يطرأ على عنوان الش ركة تس عار ش ركات المقدمة إش على الش

 أيام من تاريخ حصوله. )7(
ويق النفط غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ولها  -9 ركة تس ةالحق بعدم اإلحالة أو إلغاء ان ش دون تعويض  المناقص

 .المناقصةومثل هذا القرار يعتبر نهائيا وغير قابل للنقاش وملزماً لجميع المشاركين في  المشاركة الشركة
الح -10 ارب المص راء خزن  و/او عقدي نقلال يجوز الجمع بين  فأنه تجنباً لتض خالل  )زيت الوقود والنفثا(منتوجي وش

 .نفس الفترة مع شركة تسويق النفط
 -كما يلي: تقدم العروض -11

ومثبت عليها إسم ومختومة  ظاريف مغلقةتقديم العروض الفنية بصورة منفصلة عن العروض التجارية بميتم   - أ
من قبل وتوضع في صندوق العطاءات المخصص للدعوة العامة اعاله في مقر شركة تسويق النفط  ورقم الدعوة

 .والتقبل العروض التي تقدم بعد التاريخ والتوقيت المحدد للغلقممثل الشركة صاحبة العطاء والمخول من قبلها 
ض من قبل مخول عن الشركات وكالة خاصة أصلية حديثة ومصدقة من كاتب العدل في حال تقديم العركما يتطلب 

 .، او ما يماثلها للشركات االجنبية على ان تكون مصدقة من السفارة العراقية في بلد تسجيل الشركةالعراقية

ها الكترونيا،   - ب ال عروض ركات الراغبة بارس تالم العروض الفنية والتجارية عن طريق البريد االلكتروني للش يتم اس
)arine.bidding@somooil.gov.iqm( ة على ان تكون يغ ة بص ل ة مرور PDFمرس ة بكلم  محمي
)Password( لمقدم العطاء  من قبل  )info@somooil.gov.iq( كلمة المرور على البريد االلكتروني وترس

راً) اها  (حص اعة بعد الموعد المحدد للغلق) 2(خالل فترة اقص لة من خالل  .س يجب ان تكون العطاءات مرس
 وال تقبل العناوين البريدية ذات النطاقات المجانية.عناوين بريد الكترونية بنطاق الشركة الرسمي 

شهادات ال و ،الخاصة بكل ناقلة )Q88(استمارة و لناقالت المرشحة للعمل في هذا العقد كافة االفنية  العروضتضمن ت  - ج
كأحد األسس في تقييم العروض للناقالت المرشحة  المواصفات الفنية ستعتمد اذ ،ادناه ثالثاالمادة المدرجة ضمن 

 .المواصفات الفنية للناقالتوتهمل العروض التي ال تتضمن 
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حسب التوقيت المحلي لمدينة  20/9/2020 المصادف االحد ظهراً من يوم 12الساعة لغاية يستمر تقديم العروض   - د
، وستهمل العروض المقدمة بعد تاريخ الغلق. وفي حال مصادفة يوم غلق المناقصة عطلة رسمية فيكون تاريخ بغداد 

 الغلق في يوم العمل الذي يليه.

 ً   -نطاق العمل: : ثانيا
ا )زيت الوقود والنفثا(الكميات المتوفرة للتصدير من منتوجي نقل  ن مين يات) م وب والحوض  ئيالواصلة بواسطة (األنب

اه وخزن هذه الكميات في  (STS)ومناولة  منطقة المخطاف - المياه االقليمية العراقيةالى خورالزبير و/ او ام قصر  المي
ة  ة العراقي اف -االقليمي ة المخط راوح  ،منطق ات التت هريةالكمي درة  ش ات المص ين (للمنتوج  720,000 – 530,000ب

ل قابلة للزيادة والنقصان  )طن ±10% ن قب ل المحددة م ات العم ي ومتطلب تهالك المحل ن االس ة ع ات الفائض وفق الكمي
 -ومقسمة كاالتي: شركة تسويق النفط

 ) :طن/شهريا.10) (± 600,000 – 450,000منتوج زيت الوقود (% 

 ) :طن/ شهريا10) (± 120,000 – 80,000منتـــــــوج النفثــا (%. 
 -:وفق المحاور التالية

  )Shuttle Vessels (النفثا بواسطة الناقالت الجوالة و نقل منتوجي زيت الوقودخدمات المحور األول: 
رض ل دمات غ ذ خ وجي تنفي ن منت دير م وفرة للتص ات المت ل الكمي ا(نق ود والنفث ت الوق وب  )زي طة (األنب لة بواس الواص

ا ن مين يات) م ة ئيوالحوض ة العراقي اه االقليمي ي المي اف ف ة المخط ى منطق ر ال ورالزبير و/ او ام قص ركة  خ زم الش تلت
 -:دناه والتي تمثل الحد األدنى لمتطلبات العملحسب ما مبين أ (Shuttle Vessels)ناقالت جوالة الناقلة بتوفير 

 

ا ) الف طن65(عن  ال تقلبحمولة  )Panamax(نوع ) من 2عدد (ناقالت توفير تلتزم الشركة الناقلة ب  .أ ل منهم  لك
ل ود  تستخدم كناقلة جوالة لنق ت الوق وج زي ن منت ام ر ئيمين ورالزبير و/ او ام قص اف،  خ ة المخط ى منطق وأن ال

وتكون مجهزة ، لكل منهما ساعة ) االف طن/3(اقة ال تقل عن لخراطيم نقل المنتوج بط مربطينيتوفر في كل منها 
 ومناولته الى الخزانات العائمة. مناسبة لعمليات التحميل والتفريغبكافة المعدات والتجهيزات الالزمة وال

ة ) الف طن 35ال تقل عن (بحمولة  (MR) من نوع) 2عدد ( ناقلةتلتزم الشركة الناقلة بتوفير   .ب تستخدم كناقلة جوال
ل  ود لنق ت الوق وج زي ن منت ام ر  ئيمين ورالزبير و/ او ام قص اف،خ ة المخط ى منطق وفر  ال ا وأن يت ربطينفيه  م

ن ( ل ع ة ال تق وج بطاق ل المنت راطيم نق اعة 1.5لخ ف طن/س ا) ال ل منهم دات  لك ة المع زة بكاف ون مجه ، وتك
 ومناولته الى الخزانات العائمة. والتجهيزات الالزمة والمناسبة لعمليات التحميل والتفريغ

ن  (HANDY MAX)نوع من ناقالت  )4( بتوفير الناقلة تلتزم الشركة  .ج ل ع ن) 10(والتي حمولتها ال تق  االف ط
ا ا يكافئه ل  أو م ة لنق ة جوال تخدم كناقل ود تس ت الوق وج زي امنت ن مين ة  ئيم ى منطق ر ال ورالزبير و/ او ام قص خ
اف،  ا المخط ل منه ي ك وفر ف ربطينوأن يت وج م ل المنت راطيم نق زة ، لخ ون مجه زات وتك دات والتجهي ة المع بكاف

 ومناولته الى الخزانات العائمة. الالزمة والمناسبة لعمليات التحميل والتفريغ
تستخدم كناقلة ) الف متر مكعب 40ال تقل عن (بحمولة  (MR)من نوع ) 2عدد (ناقلة تلتزم الشركة الناقلة بتوفير   .د

ي الى خورالزبير و/ او ام قصر  ئيمينامن منتوج النفثا جوالة لنقل  ائم ف اف،الخزان الع ة المخط وفر  منطق وأن يت
ة  مربطينكل ناقلة  في وج بطاق ل المنت ل عن (لخراطيم نق ف طن/ساعة 1.5ال تق ا) ال ل منهم زة لك ون مجه ، وتك

ة.كما  مناسبة لعمليات التحميل والتفريغبكافة المعدات والتجهيزات الالزمة وال ات العائم ى الخزان يجب  ومناولته ال
ذه  ترك ان تكون ه ل المش ة التحمي ا إمكاني وفر فيه ب ان تت وج يج ل المنت ة لنق اقالت المخصص يات الن ن (الحوض م

تخدام أي الحق بلشركة تسويق النفط وفي كل رحلة، على األقل  متر مكعب الف )40(واالنبوب) وبكمية  رفض إس
  .المتطلبات الفنية المذكورة رصيف ال يلبي

 

 )Floater Tanks (الخزانات العائمةبواسطة النفثا  و خزن ومناولة منتوجي زيت الوقودخدمات المحور الثاني: 

ةفي خزنها و النفطية المنتوجات (STS)مناولة لغرض تنفيذ خدمات  ة العراقي اه االقليمي ي المي اف ف  ،منطقة المخط
  مايلي:  بتوفير الشركة الناقلة تلتزم
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اقالت -1 ة  ن ات عائم ل كخزان ين (Floater Tanks)تعم ا مب ب م اه  وحس يأدن ات  والت ى لمتطلب د األدن ل الح تمث
  -:العمل

 

ائم ) الف طن 300بحمولة ال تقل عن ( VLCC)) من نوع (1عدد (ناقلة  تلتزم الشركة بتوفير  .أ زان ع تستخدم كخ
انبي مالئمة للقيام بعمليات اويجب أن تكون منتوج زيت الوقود لخزن ومناولة  ى ج غ عل ل و/او التفري ة لتحمي الناقل

وفر  في آن واحد. اوأن يت ربطين فيه ن  م ل ع ة ال تق وج بطاق ل المنت راطيم نق اعة٤(لخ ا ) االف طن/س ل منهم ، لك
 .وتكون مجهزة بكافة المعدات والتجهيزات الالزمة والمناسبة لعمليات التحميل والتفريغ

ل عن ( Suezmax)) من نوع (1عدد (ناقلة  بتوفيرتلتزم الشركة   .ب ة ال تق ف طن 150بحمول زان ) ال تخدم كخ تس
ون منتوج زيت الوقود عائم لخزن ومناولة  ات اويجب أن تك ام بعملي ة للقي ل مالئم انبي لتحمي ى ج غ عل و/او التفري

ة  د.الناقل ي آن واح وفر  ف اوأن يت ربطين فيه ن  م ل ع ة ال تق وج بطاق ل المنت راطيم نق اعة٤(لخ ل  ) االف طن/س لك
 .، وتكون مجهزة بكافة المعدات والتجهيزات الالزمة والمناسبة لعمليات التحميل والتفريغمنهما

وفير   .ج ةتلتزم الشركة بت وع (1عدد ( ناقل ة  )Panamax) من ن ل عن (بحمول ب75ال تق ر مكع ف مت تخدم  ) ال تس
راطيم منتوج النفثا كخزان عائم لخزن ومناولة  ربطين لخ ا م وفر فيه الى ناقالت المشتري في منطقة المخطاف، تت

ة ) االف طن/ساعة 3(نقل المنتوج بطاقة ال تقل عن  زات الالزم دات والتجهي ة المع لكل منهما، وتكون مجهزة بكاف
  .والمناسبة لعمليات التحميل والتفريغ

ة العائم اتالى الخزان (Shuttle Vessels) الناقالت الجوالةللمناولة من  (STS) عملياتتوفير خدمة  -2
(Floater Tanks)  الخزانات العائمة ومن(Floater Tanks) الى ناقالت المشتري                         

(Daughter Vessels)  شركة العامة للموانئ العراقية وتمتلك األمكانيات المن شركة مختصة ومخولة من قبل
وتتحمل كافة  (OCIMF STS)والشهادات الدولية النافذة التي تخولها العمل في هذا المجال وتتبع قواعد 

 التكاليف الناجمة عن ذلك.
  

  -: مواصفات الناقالت :ثالثا
  .(IACS)وان تمتلك شهادة  سنة 15 (Floater Tanks)ت العاملة كخزان عائم الناقال ال يتجاوز عمريجب ان  -1
ن  (STS) يجب أن تكون مواصفات الناقالت الجوالة مطابقة لشروط ميناء التحميل وتلبي كافة متطلبات عمليات -2 وم

 اي ناقلة غير مطابقة للمواصفات المطلوبة الداء النشاط.حق شركة تسويق النفط عدم قبول 
 (SIRE). و ) OCIMF(ـة لتمتلك كافة الناقالت شهادة نافديجب ان  -3
 صادرة من المنظمات العالمية المختصة. (H&M and P&I)يجب ان تمتلك كافة الناقالت شهادة  -4
محدثة جميع الناقالت المستخدمة الشهادات الدولية التي تخولها للعمل بهذا المجال على أن تكون نافدة تمتلك يجب أن  -5

 .باستمرار

 -:التزامات الشركة الناقلة  -:رابعا
 .)خامساالمادة ( المبلغة بموجبوفق برامج التحميل الشهرية  الشهرية تلتزم الشركة الناقلة بنقل الكميات -1
طيلة فترة التعاقد تحت تصرف شركة تسويق النفط  المرشحة للعمل في هذا العقد الناقلة بوضع الناقالتتلتزم الشركة  -2

 .المطلوبين بالزمان والمكانبالنشاط لغرض قيامها 
 الشهرية المتاحة.شكل الذي يضمن نقل كافة الكميات من الناقالت بال م الشركة الناقلة بتوفير عدد كافٍ تلتز -3
إستنادا الى رأي الفاحص الثالث المعين من  وعلى نفقتها الخاصةتلتزم الشركة الناقلة بتنظيف الخزانات والمضخات  -4

 قبل شركة تسويق النفط.
 تلتزم الشركة الناقلة بالمحافظة على المنتوج من عمليات التلوث والتغير بالمواصفات. -5
 وحسب توجيهات شركة تسويق النفط. (B/L)ص الشحن ربان الناقلة بالتوقيع على بوال تلتزم الشركة الناقلة بتبليغ -6
تلتزم الشركة الناقلة بتوفير بديال عنها خالل  المرشحة للتحميل في حال حدوث عطل أو خلل فني في إحدى الناقالت -7

 جديدة بنفس المواصفاتناقلة  توفيرلحين ) ساعة بالشكل الذي يضمن إنسيابية عملية النقل والخزن والمناولة، 48(
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) أيام، وبخالفه يحق لشركة تسويق النفط تأجير ناقلة 10وخالل مدة (للناقالت المقبولة من قبل شركة تسويق النفط 
 ويستقطع مبلغ اإليجار من مستحقات الشركة الناقلة.

ى منظومة ومعدات مكافحة الحرائق الناقالت مطابقة لمتطلبات السالمة واالمان والبيئة وتحتوي عل كافةتكون  يجب ان -8
وتكون الناقالت مسجلة في احدى هيئات التصنيف  (IMO)والتلوث ومطابقة لمتطلبات المنظمة البحرية الدولية 

 الخاص بالناقالت. (Q88) والمثبتة ضمنالعالمي 
 .وحسب الحاجةحصرا شركة تسويق النفط حدده الذي ترصيف على ال بأرساء ناقالتهاتلتزم الشركة الناقلة  -9

كافة الرسوم واالجور  المحال عليها خدمات المحور االول المشار اليها في المادة ثانيا اعاله تتحمل الشركة الناقلة -10
 .الخزان العائمالى مناولته لغاية و االنبوب/من الحوضياتالمنتوج  تحميل والعوائد الالزمة لتنفيذ العقد بدأ من عملية

كافة الرسوم واالجور  المحال عليها خدمات المحور الثاني المشار اليها في المادة ثانيا اعاله الناقلة تتحمل الشركة -11
الى  (Shuttle Vessels)المنتوجات من الناقالت الجوالة  (STS)مناولة والعوائد الالزمة لتنفيذ العقد بدأ من عملية 

                          الى ناقالت المشتري (STS)ا ومناولته اخزنه لغرض (Floater Tanks)ة العائم اتالخزان
(Daughter Vessels).  

، وفي حال وجود حصراتخص فعاليات هذا المشروع التي ) STSتلتزم الشركة الناقلة بإجراء كافة عمليات المناولة ( -12
مسبق عار يكون بأشيشترط ان  ، لختجهيز وقود او ارزاق إألغراض خارج نطاق المشروع ألجراء هذه الفعالية حاجة 

 .وعلى نفقته الخاصة لموانئ العراقالعامة  شركةط وبأشراف اللشركة تسويق النف
تتعهد الشركة بااللتزام الكامل بتعليمات وقوانين سلطة الموانيء العراقية وممارسة اعمالها بالنقاط البحرية المحددة من  -13

 سلطة الموانيء العراقية.
، لكادر شركة تسويق النفط من منتسبي لجان التعويض عن إصابات العمل التأمين و مسؤولية الناقلة تتحمل الشركة -14

 القياس.
لعمل واقامة لجان  (Floater Tanks) ةبتوفير مكان مناســـب ومالئم علـى ظهر الخزانات العائمالناقلة تلتزم الشركة  -15

مسؤوليتها عن توفير وجبات الطعام  القياس والمعايرة من منتسبي شركة تسويق النفط وكادر الفاحص الثالث مع
 المالئمة للكادر المذكور.

بتوفير خدمة االنترنت وكافة المتطلبات التي تسهل عمل لجان القياس والمعايرة من منتسبي شركة  الناقلة تلتزم الشركة -16
 تسويق النفط وكادر الفاحص الثالث على الخزانات العائمة

لجـان القياس والمعايرة من منتسبي شركة تسويق النفط والفاحص  لمنتسبي تلتزم الشركة بتوفير وسيلة نقـل بحـري -17
 الثالث.

 تتحمل الشركة الناقلة كافة الرسوم واألجور والتكاليف والعوائد والتبعات المالية المترتبة على تنفيذ العقد.  -18

  -التزامات شركة تسويق النفط: -: خامسا
 .االعالنمن عشر)  اثنى(تسديد مستحقات الشركة الناقلة بموجب شروط الدفع المثبتة في البند  -1
 من تاريخ بدا شهر التحميل. يوم) 15قبل ( للتصديرالمتوقع توفرها بالكميات تزويد الشركة الناقلة  -2
حسب متطلبات  قابل للتعديل التحميلشهر قبل ) ايام 5( خاللتزويد الشركة الناقلة ببرنامج تحميل الناقالت الشهري  -3

 .عمل شركة تسويق النفط
ة  -4 التعاقد مع فاحص ثالث لإلشراف على عمليات قياس ومطابقة كميات المنتوجين وحسب االجراءات المتبعة في كاف

 الغير.ملزمة بين الطرفين او مع وتكون نقاط التحميل والتفريغ وتعتمد قياسات الفاحص الثالث في حساب الكميات 

  والخزن كلفة النقل والمناولة -: سادسا

نطاق العمل والخدمات التي نص عليها هذا االعالن يجب على الشركة الناقلة ان تقدم عرضها التجاري وفقا بموجب 
  للشروط االتية:

 :) esselsVShuttle( الناقالت الجوالةالنفثا بواسطة  و نقل منتوجي زيت الوقودخدمات المحور األول:  .1
 .رقماً وكتابةً طن)  /امريكي (دوالريجب ان يكون بصيغة  نقل منتوجي زيت الوقود والنفثاسعر   .أ

ة  .ب ة  (Shuttle Vessel)تعتمد بوليصة الشحن للناقلة الجوال ري االجمالي ي  (MT Gross) بوحدة الطن المت ف
 احتساب الكميات المنقولة الغراض صرف اجور النقل.
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ً النظر بسعر النقل وفقيحق لشركة تسويق النفط إعادة   .ج معطيات السوق العالمي و/او كلما دعت الضرورة الى ل ا
 ذلك.

ق   .د ة يح نفط احال ويق ال ركة تس دماتلش ري خ ل البح اقالت ل النق طة الن ا بواس ود و النفث ت الوق وجي زي منت
 .على شركة واحدة او اكثر )Shuttle Vesselsالجوالة(

    ةئمالخزانات العابواسطة النفثا  و منتوجي زيت الوقود )STS( خزن ومناولةخدمات المحور الثاني:  . 2
 STS Operations)(& ) (Floater Tanks: 

يجب ان يكون بواسطة الخزانات العائمة  منتوجي زيت الوقود والنفثا (STS) ومناولة خدمات الخزنسعر   .أ
 رقماً وكتابةً.) يوم /امريكي (دوالربصيغة 

ً وفق الخدمات المقدمة بموجب المحور االوليحق لشركة تسويق النفط إعادة النظر بسعر   .ب معطيات السوق  ا
 العالمي و/او كلما دعت الضرورة الى ذلك.

  :العقدلقيمة التخمينية لكلفة ا .3
ن 21( تعادلنقل خدمات اللكلفة  القيمة التخمينية :(Shuttle Vessels)الناقالت الجوالة   .أ  )دوالر امريكي / ط

نلكل  امريكي دوالر (واحد وعشرون ري) ط ي مت ل خدمات  تغط ود نق ت الوق ا وزي وجي النفث ائي منت ن مين م
 منطقة المخطاف. الى الخزانات العائمة فيو / او ام قصر خور الزبير 

ة   .ب ات العائم ة  :(Floater Tanks)الخزان ة لكلف ة التخميني دمات القيم ة خ زن الو (STS)المناول ادل خ تع
وم 129,000( ي /ي ف) دوالر امريك رون ال ع وعش ة وتس وم)/امريكي دوالر (مائ ي ي دمات  تغط ةخ  مناول

ة منتوجي النفثا وزيت الوقود  اقالت الجوال ا  (Shuttle Vessels)من الن ي  اومناولتهوخزنه ترين ف ى المش ال
 منطقة المخطاف.

ا اعاله التخمينية كلفته%) من 20±(أن ال يتجاوز نسبة يجب لكل محور العرض التجاري   .ج وص عليه  المنص
 وبخالفه يهمل العرض.

  مدة العقد -:سابعا
 :)Shuttle Vessels (الناقالت الجوالةالنفثا بواسطة  و نقل منتوجي زيت الوقودخدمات المحور األول:  -1
 .01/11/2020(سنة واحدة) تبدأ من تأريخ المباشرة المقررة في العقد مدة   .أ

  .وفقا للقوانين والتعليمات النافذة باتفاق الطرفينقابلة للتمديد   ب.
 الخزانات العائمة بواسطة النفثا و خزن منتوجي زيت الوقودو )STS(مناولة خدمات المحور الثاني:  -2

)Floater Tanks(:- 
 .01/11/2020تبدأ من تأريخ المباشرة المقررة في ) اشهر 6(العقد مدة   .أ

 (فقط). خيار شركة تسويق النفطحسب ) اشهر اخرى 6قابلة للتمديد لـمدة (  .ب
  

  -:جاتوالمنت عمليات مناولةواالشراف على قياسات الكمية : ثامنا
 يلي : كماوتعتمد تقارير القياس الصادرة من الفاحص الثالث في قياس الكميات 

  -: )خورالزبير و/ اوام قصر( التحميل ئيقياس الكميات في مينا  .أ
حن لصافي مد عتت ة الش ي بوليص ة ف اقالتلالكميات المثبت ة ن ات   (Shuttle Vessels)الجوال ى ككمي لمة ال ركة مس الش

اتNet MT(بوحدة الطن  خورالزبير و/ اوام قصر ئيمينامن  الناقلة ذه الكمي اس ه ة قي تم عملي اس  ). ت ام القي اً لنظ وفق
ات  والمعايرة العراقي ي حساب الكمي دادات ف راءة الع اد ق وفرت(والمرجعيات القياسية المعتمدة، ويتم اعتم ان  )ان ت وك

 .خالفه يتم اعتماد قياس الناقلةبو، )±%0.25( البالغةضمن نسبة السماح  بين قراءة العدادات وقراءة الناقلةالفرق 

 - :(Floater Tank)قياس الكميات المحملة على .ب
ة  اس الكمي تم قي ـودي اق ةالموج ر الن ى ظه غ )Shuttle Vessels( التعل د التفري ل وبع ن قب وج م ة المنت        (مناول

)Shuttle Vessels(  الى(Floater Tanker) (للـ وكذلك الحال بالنسبة)(Floater Tank اذا يتم قياس كمياتها قبل) 
ا (Shuttle Vessel)التحميل من  تم اعتماده ات لي ذه القياس جل ه ده) وتس ة  وبع ة والمطابق ة والمتابع راض المراقب الغ

  الشهرية من قبل الفاحص الثالث المشرف على هذه العملية.



Page 7 of 10 

 

  -:لكميات المحملة على ناقلة المشتريقياس ا  .ج
ـكميـد الـمـتـعـت .1 ة فـ ة الشـات المثبت ـحــي بوليص ـاس  )Daughter Vessel(ي رـة المشتـن لناقلـ ـالل قيـ ـن خــ م

ي  ال ،)Daughter Vesselو ( (Floater Tank)كميــات المنتــوج ف ي ح بة ف اوز نس رق عدم تج راءة  الف ين ق ب
  ككمية مصدرة.  (VEF)بعد تطبيق معامل (Daughter Tank)فيتم اعتماد كميات  %±)0.25( الناقلتين

تري  ) وFloater Tank(الـ قراءة تجاوز نسبة الفرق بين حال في اما .2 د  )Daughter Vessel(قراءة ناقلة المش بع
تري  ) وFloater Tank( بين المقاسة الكميات )معدل(يتم اعتماد %±) 0.25(الـ  (VEF)تطبيق معامل ة المش ناقل

)Daughter Vessel( بعد تطبيق معامل (VEF)  يحهاالمقاسة للخزانات و تعتمد الكثافة م ترش ي ت ن  الت غ م للتفري
 ).Floater Tank(الـ خزانات

 -:.مطابقة الكميات -: تاسعا
والكميـات  خورالزبير و/ اوام قصرفي  الشركة الناقلةجراء المطابقة الشهرية للكميات المسلمة إلى إعند نهاية كل شهر يتم 

في منطقة المخطاف وفق بوليصة الشحن و وثائق القياس الرسمية المصادق عليها  شركة تسويق النفطالمباعة من قبل 
 بين STS اتعملي( – )خورالزبير و/ اوام قصر( من كافة االطراف وبضمنها الفاحص الثالـث في نقاط التحميل والتفريغ

Floater tank  وShuttle Vessel (– )اتعملي STS بينFloater tank  و Daughter Vessel و كما سيتم تثبيته (
  -: يلي وكماوبالتنسيق مع شركة تسويق النفط من قبل الفاحص الثالث في جداول تعد 

 يجب ان تساوي الموجودات. ) خورالزبير و/ اوام قصر(  ئيمجموع الكمية المسلمة في مينا 
 = الشركة الناقلةمجموع الكميات الموجودة على ناقالت صافي الكمية المباعة + صافي  الموجودات                                           

Net OBQ (Shuttle + Floater). 
مصادقة على الحسابات ويعتمد يتم ال )-0.25%(المسلم والموجود ضمن مـدی  مجموعصافي  اذا كان الفرق بـين  .أ

  مية مدورة لدى الناقل للشهر القادم.كك OBQ Netرقم 
 شركة تسويق النفطبتعويض  الشركة الناقلةقوم ت )-0.25%(المستلم والموجود اقل من  صافي اذا كان الفرق بين  .ب

 اوزبائنه شركة تسويق النفطبالسعر التصديري المتفق عليه بين ) -%0.25(عن نقص الكميات وصوال إلى 
  .الناقلةالشركة قدمها ت، ويتم إستقطاع الفرق المذكور من أقرب فاتورة الل شهر التحميل(المشترون) خ

، عدا ذلك يتم المصادقة على الحسابات ويعتمد ة مدورة لدى الناقل للشهر القادمككمي Net OBQ رقمصافي يعتمد   .ج
  الرقم اعاله ككمية مدورة لدى الناقل الشهر القادم.

 عاشرا:- الغرامات الجزائية:-

شركة تسويق النفط في حال االخفاق او التلكوء او تبعات مالية قد تترتب على تأخرية تتحمل الشركة الناقلة اي غرامات 
هرية  في نقل وايصال الكميات المرشحة ى بموجب جداول التحميل الش ا عل ا وخزنه اف و/ او تحميله ة المخط ى منطق ال

(Floater Tank)  تري اي تأخير او ة المش ر ناقل ى ظه ة عل ة في عمليات المناول ات تأخيري رض غرام ه ف ب علي يترت
 بذمتها ةقالغرامات المتحقويتم إستقطاع ، او اي تقصير او خلل او ضرر ينتج عن هذه العملياتالنفط  على شركة تسويق
   .لشركة الناقلةمستحقة لمن أقرب فاتورة 

  -:التأمين -:عشر احدى

االمبينة في المادة (و العقدية الكميات بالتأمين علی الشركة الناقلة قومت ة ) ثاني امين الوطني ركة الت دى ش ةل افة  العراقي اض
  .وفق القوانين والتعليمات النافذة في العراق من منتسبي لجان القياسكادر شركة تسويق النفط الى التأمين على 

  -: شروط الدفع:عشر اثنى

 :)(Shuttle Vessels بواسطة الناقالت الجوالة النفثا و نقل منتوجي زيت الوقودخدمات المحور األول:  -1

ابق  الشركة الناقلة قبل ) من الفاتورة المقدمة من%85بتسديد ( شركة تسويق النفطقوم ت  .أ هر الس للكميات المحملة للش
ل وانئ التحمي ن م ولية م حن األص تندات الش ائق ومس ب وث ة بموج ة  المثبت تحقات والبالغ ي المس رف متبق تم ص وي

 ) بعد اجراء المطابقة الشهرية النهائية.15%(
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ي المطلوبة إلتمام عملية الدفع  الوثائقتقدم الشركة الناقلة   .ب دفع ف أخير ال ن ت وال تتحمل شركة تسويق النفط التبعات ع
 :مبينة أدناهحال عدم تقديم الوثائق ال

 د  تجاريةالفاتورة ال م العق االصلية، تتضمن (رقم وتأريخ الفاتورة، رقم الحساب المصرفي للشركة الناقلة، رق
  .(MT Gross)والكمية المنقولة بوحدة 

 المحملة للشهر السابق).للشحنات ليصة شـــحن بحري (بو 

 .بوليصة تأمين بحري صادرة من شركة التامين الوطنية العراقية تغطي الكمية العقدية 

 .أي مستندات أخرى تراها شركة تسويق النفط ضرورية الكمال متطلبات الدفع 
 :(Floater Tanks)الخزانات العائمةالنفثا  و خزن منتوجي زيت الوقودو (STS)مناولة خدمات المحور الثاني:  -2

ةالشركة الناقلة  قبل %) من الفاتورة المقدمة من85(تقوم شركة تسويق النفط بتسديد   .أ زن والمناول ف الخ للشهر  لكل
ولية  حن األص تندات الش ائق ومس ة بموجب وث ة (والسابق المثبت تحقات والبالغ ي المس رف متبق تم ص د 15ي %) بع

 .اعاله بموجب المادة عاشرا استقطاع اي غرامات مترتبة عليهو الشهرية النهائيةاجراء المطابقة 
ال المطلوبة إلتمام عملية الدفع  الوثائقتقدم الشركة   .ب ي ح دفع ف أخير ال ن ت ات ع وال تتحمل شركة تسويق النفط التبع

 :مبينة أدناهعدم تقديم الوثائق ال

 مصرفي للشركة الناقلة، رقم العقداالصلية، تتضمن (رقم وتأريخ الفاتورة، رقم الحساب ال تجاريةالفاتورة ال(  

 .بوليصة تأمين بحري صادرة من شركة التامين الوطنية العراقية تغطي الكمية العقدية 

 .أي مستندات أخرى تراها شركة تسويق النفط ضرورية الكمال متطلبات الدفع  
الل (  -3 اله خ ـا اع ار اليه ـور المش ن االجـ ددة م بة المح رف النس تم ص وم) 30ي اتورة ي تالم الف اريخ اس ن ت ل م  عم

 .شركة تسويق النفطوكافة مستندات الشحن من قبل ومرافقاتها االصلية 

 .الشركة الناقلةلحساب  )الدوالر األمريكي(بـب للشركة الناقلةبتسديد األجور المستحقة  شركة تسويق النفطقوم ت -4

ة  -5 ةيتم استيفاء المبالغ المترتبة بذم ركة الناقل ة  الش تحقاقات المالي ن اإلس د م ي العق ة ف باب المثبت ن األس بب م ألي س
 بذلك.  الشركة الناقلة باشعار شركة تسويق النفطقوم تالالحق على أن  للشهرللشركة الناقلة 

  -:القوة القاهرة -:عشر ثالث
وة أفي حالة حدوث  -1 ذي فعل من شأنه أن يعتبر ق ل تنفي انون تجع ي نظر الق اهرة ف تحيالً  ق د مس ذا العق ى  ه يجـب عل

اوز  بعة  )7(الطرف الذي وقع تحت طائلة القوة القاهرة اشعار الطرف االخر تحريرياً خالل مدة ال تتج ذلك أس ام ب ي
د وإد الالزمة بصد خر لتقديم المقترحاتليعـرض على الطرف اآل بتبدأ من تاريخ نشـوء السب ذ العق اف تنفي ادإيق ة ع

ً ربعة عشر يومأ )14( تتجاوز ضافية وخالل مدة الإد تفعيله وتعويض فترة التوقف بمد   من تاريخ تقديم الطلب. ا
اهرةإفي حال  -2 وة الق هر ستمرار الق ثالث أش تم اإل ل ة ي رفين معطل كل يجعل مصلحة الط ى بش رفين عل ين الط اق ب تف

ة  متوازنة النهاء العقد بالتراضي بعد تصفيته اصولياصيغة توافقية  ا المترتب ن التزاماتهم ل ع ي ح ليكون الطرفين ف
 .على هذا العقد

  -ة:االحكام العام -:رعش رابع

ذ الشركة الناقلة تحمل ت .1 ي تنفي اق ف ن االخف ة ع ة الناتج ة والقانوني ذا  اإلتزاماتهكافة التبعات المالي ا ه ص عليه ي ن الت
 العقد.

ـل خر اذا اخلت الشركة الناقلة آتعاقد مع طرف الو انهاء العقد الحق في لشركة تسويق النفط .2 ـات نق أو في انجاز عملي
ل وته جراءات الكفيلة لتجاوزاال اخالل وعدم اتخاذهبـذلك اإل اايام مـن اشـعاره )7( مناولة المنتوج بعد وخزن ا تحم

) يوم 60بعد (، او الي سبب اخر تراه شركة تسويق النفط موجباً النهاء العقد على ان يتم فرق البدلين الشركة الناقلة
 بقرار االنهاء. الناقلة اشعار الشركة من تأريخ 

ىللشركة الناقلة اليحق  .3 ل عل ة العم رى أو التعاقد من الباطن او احال ركة اخ اول  ش انوي مق ال ث ن األعم ذ اي م لتنفي
ةبموافقة  االكالً أو جزءاً المشمولة بهذا العقد  ن  تحريري نفطم ويق ال ركة تس ه يحق ل ش نفط وبخالف ويق ال ركة تس ش
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ن إنهاء العقدو مصادرة كفالة حسن التنفيذ ة ع ة الناجم ، وتتحمل الشركة الناقلة كافة التبعات المالية والقانونية المترتب
 .ذلك

ى  .4 وج ال ؤولية المنت ل مس ةتنتق ر  الشركة الناقل ى ظه تالمه عل د اس ةعن اقالت الجوال ـي  (Shuttle Vessels) الن ف
ا ر ئيمين ورالزبير و/ اوام قص ر  خ ى ظه ليمه عل ة تس ائم ولغاي زان الع ة الخ ة  (Floater Tank)ناقل ي منطق ف

ة ، ويكون مسؤوال عن سالمة الكميات المدورة المخطاف اقالت الجوال ا(المتبقية) على ظهر الن وث وخلوه ن التل ، م
 .لشركة تسويق النفط التصديريوبخالفه يتحمل التبعات المالية عن ذلك وبالسعر 

ةالتي تعمل كالمشغلة للناقالت تنتقل مسؤولية المنتوج الى الشركة  .5 تالمه(Floater Tanks) خزانات العائم د اس  عن
ة  ركة الناقل اقالت الش ن ن اف  (Shuttle Vessels)م ة المخط ي منطق ر ف ى ظه ليمه عل ة تس ة ولغاي تريناقل  المش

(FOB) ك وخلوها من التلوث، ويكون مسؤوال عن سالمة الكميات المدورة ن ذل ة ع ، وبخالفه يتحمل التبعات المالي
 .لشركة تسويق النفط وبالسعر التصديري

وث والسالمة المهنيتلتزم الشركة الناقلة بالقوانين والتعليمات النافدة بما فيها قوانين مكافحة التهريب  .6 ل  ةوالتل وتتحم
ة  ركة الناقل االش ة التبع ذا االكاف ن ه ة ع ة الناجم ة والمالي اق ت القانوني زن  اوخف ل والخ ات النق ي عملي ل ف أي خل

 .دي الى حدوث الخروقات اعالهؤي والمناولة
ت يحق لشركة تسويق النفط الغاء العقد ومصادرة كفالة حسن التنفيذ بالكامل في أي وقت خال .7 ل فترة تنفيذ العقد إذا ثب

مخالف للقوانين والتشريعات الدولية داخل ، او ممارستها اي نشاط أمنية سلبية عن الشركة الناقلة مؤشراتأن هنالك 
 الدولية. و العقوبات لة ءللمساالعراق  يؤدي الى تعرضمما قد المياه االقليمية العراقية 

ة ا يبأ مسؤولية القيامالشركة الناقلة  تتحمل .8 ب/ محاول زورة/غش أو تالع ائق م تخدام وث ر المستندات/اس عمال تزوي
وظفين ذو ه او  يإفساد ذمم الم از أعمال ة إلنج ة العالق رار بالمصلحة العام أنها اإلض ن ش ليمة م ر س اليب غي ة أس أي

ة اإل ة وبخالفه يحق لشركة تسويق النفط الغاء العقد ومصادرة كفالة حسن التنفيذ بالكامل وإتخاذ كاف راءات القانوني ج
 معه. العقود الموقعةوإدراج الشركة الناقلة بالقائمة السوداء وينسحب هذا اإلجراء على كافة 

نة 41يتم تطبيق قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم ( .9 ا 2008) لس در الحق ات تص ة تعليم وت  وأي ال ثب ي ح ف
 .الناجمة عن ذلك المالية والقانونية التبعات كافةويتم تحميلها لتهريب بعمليات االشركة الناقلة  قيام

رضيحق لطرفي العقد وباالتفاق  .10 ذا الغ نظم له د ي ق عق د وبموجب ملح ود العق ى بن  اجراء تعديل او اضافة اي بند ال
 .ويعتبر جزاءا ال يتجزأ من العقد

م ( الشركة الناقلةيتم إستحصال الديون الحكومية المترتبة على  .11 ة رق ديون الحكومي يل ال انون تحص ) 56إستناداً الى ق
 أو أي قانون يحل محله. 1977لسنة 

ة التعتبر  .12 د الظروف األمني ي البل ائدة ف الل بإالس ذ أو اإلخ دم التنفي بباً أو عذراً لع ةس ات الشركة الناقل ة، لتزام  العقدي
 ا التشغيلي.مستمرة بنشاطهالعراقية خصوصاً أذا كانت الموانئ 

 حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فانه يتم استبعاد عطاءه. في .13
  -:كفالة حسن التنفيذ -عشر: خامس

ذةو كفالة حسن التنفيذ تقديم التامينات االولية و من تعفى الشركات الحكومية العراقية -1 وانين الناف ، حسب التعليمات والق
ى ان تت اق حعل ات االخف ة تبع ة الناقل ركة الحكومي ل الش هري م ن (الش ل ع ي تق ل %) 90الت رامج التحمي ذ ب ي تنفي ف
ل ، من قبل شركة تسويق النفطالمبلغة الشهرية  رامج التحمي ن ب هري م وعلى ان تحسب نسب االخفاق على اساس ش

ي (الشهرية وللشركات الحكومية حصراً  اه3وحسب النسب الواردة ف ت ) ادن هرية وان ي واتير الش ن الف تقطاعها م م اس
 .للشركة الناقلة

ة ( -2 ذ (البالغ ن5يتم إعادة كفالة حسن التنفي ة %) م ة التعاقدي ة القيم نوية ال الكلي ة الس ات العقدي ل للكمي ور النق دها ج بح
ذمن  )%1.5() الى الشركة الناقلة بعد إستقطاع نسبة االعلى ويقية وبموجب ا كفالة حسن التنفي ة تس ياقات كعمول لس

 -مول بها في شركة تسويق النفط وكاالتي :المع
ات %) من 90في حال قيامه بنقل ما نسبته (  - أ وع كمي لمجم رامج التحمي هرية ب نة  الش ة الس ي نهاي ن ف ة م والمبلغ

 .شركة تسويق النفط
 إلتزامه بكافة الشروط العقدية االخرى.  - ب
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َ  الكميات المطلوب تحميلهامجموع  التنفيذيتم إستقطاع مبلغ من كفالة حسن التنفيذ حسب نسبة  -3 نة  شهريا ة الس ي نهاي ف
ن  )%2.5فيتم إستقطاع نسبة (%) 90%) ولغاية ( 50اذا كانت نسبة التنفيذ (والمبلغة بأوامر التحميل  ة حس ن كفال م

بة (1التنفيذ لكل ( تقطاع نس ى اس افة ال ة اض ر محمل ل الغي رامج التحمي ات ب ة%1.5%) من كمي ن الكفال ة  ) م كعمول
 .تسويقية

 %). 50( يتم مصادرة كفالة حسن التنفيذ بالكامل إذا كانت نسبة التنفيذ أقل من -4
ة بالنسبة للشركات العراقية  -5 راءة ذم د ب د ورود تأيي ذ إال بع ركة ال يتم تصفية العقد وإطالق مبالغ كفالة حسن التنفي الش

 :الناقلة صادرة من الجهتين
 االجتماعي للعمال.دائرة التقاعد والضمان   - أ

 الهيئة العامة للضرائب.  - ب
م ( ريبي رق ب الض ات التحاس ق تعليم تم تطبي ه ي نة 2وبخالف ة  2008) لس د العراقي ات التعاق ين جه ة ب ود المبرم للعق

 وأي تعليمات تصدر الحقاً. 2014) لسنة 1واالجنبية والتعديل رقم (
ي تستغرقها الهيئة العامة للضرائب و دائرة التقاعد والضمان مسؤولية الفترة الزمنية التوالتتحمل شركة تسويق النفط 

ة راءة الذم ة بو ال  االجتماعي للعمال في إكمال إجراءاتها الالزمة بتزويد الشركة الناقلة بب رفية المترتب االجور المص
 .عن تمديد خطاب الضمان المصرفي

نفط  الخاصة بها حصراً وتتعهد بتزويدتعاد المبالغ المستحقة للشركة الناقلة الى الحسابات المصرفية  -6 ويق ال ركة تس ش
 .برقم حسابها المصرفي بعد توقيع العقد مباشرة

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


