
 

 متطلبات نطاق العمل
ول وروج ونوروزه، لمخيمات الكجم 23.5حجم  (البروبان)سطوانات غاز الطبخ االتحميل، النقل، التفريغ، تأجير وتسليم   

 

 
 

 : العمل قانط
 .2018 آب 31 لغايةو 1، من شهر واحديكون هذا العقد لمدة  .1
ول وروج هكجم ، في مخيمات ال 23.5 حجم (،البروبان)يتحمل المقاول مسؤولية تحميل ونقل وإفراغ اسطوانات غاز الطبخ  .2

 ونوروز،في المالكية، الحسكة، سوريا
 موافقا للمعايير الفنية لغاز الطبخ في سوريا.كغ.  23.5يجب على المقاول ملء اسطوانة الغاز بحجم  .3
  اسطوانة  800سطوانات غاز فارغة له لمخيم روز و نوروز بعدد حوالي تزويد ايجب على المقاول  .4
 :كميات اسطوانات الغاز التي سيتم نقلها كل أسبوع، هي على النحو التالي .5

 

في الشهر ةأسطوان 500,2في األسبوع،  ةأسطوان 625 :ولـــهمخيم ال   

في الشهر  ةأسطوان    800في األسبوع،  ةأسطوان 200 روج:م ــــمخي   

في الشهر ةأسطوان    400في األسبوع،  ةأسطوان 100 وروز:ـمخيم ن   

 
 

 نطاق العمل العدد سعر الوحدة بالدوالر المبلغ االجمالي بالدوالر

  3,700 

سعر الوحد الواحدة 
لملء, تحميلو تنزيل 

نقل و ايجار 
اسطوانات غاز 

 للمخيمات

 
لتحميل أسطوانات الغاز الفارغة في المخيمات الثالثة، وتوفير شاحنات النقل، توفير عدد كاف من العمال بم المقاول زتلي .6

الثالثة مخيمات الونقلها إلى في معامل شركة سادكوب، تحميل أسطوانات الغاز الُمعاد تعبئتها  و اإلسطوانت الفارغة وتفريغ
 بلومونت. وإفراغها في كل مخيم من المخيمات الثالثة حسب توجيهات فريق

، كجم لمخيمات روج ونوروز يتم إعادة تعبئتها بشكل دوري 23.5غاز فارغة بحجم  ةأسطوان 800يجب على المقاول توفير  .7
 طيلة مدة العقد.

 المطلوبة لكل مخيم يوم األحد من كل أسبوع ووفقًا لتعليمات فريقالمعبأة يجب على المقاول تسليم كميات أسطوانات الغاز  .8
 .بلومونت

 .، من حيث تاريخ / وقت التوريد، والكميات والوجهاتبلومونت ول التقيد الصارم بطلبات توريديجب على المقا .9
وتقديم العدد الكافي من الموظفين  بلومونت للتعامل مع فرق خيمإذا لزم األمر ، قد يُطلب من المقاول تعيين ممثل في كل م .10

 .بلومونت تسليم أسطوانات الغاز وفقًا لتوجيهات فريقإلجراء عملية ، أو الوكالءوالموظفين و/ ينوالعمال و التابع
لسلطات المحلية، والتصاريح، والمذكرات والموافقات أيا كان الالزم توجيهها لخطابات اليجب على المقاول أن يهتم بجميع  .11

 أو تصاريحهاوع من موافقات السلطات المحلية و/مسؤولية على اإلطالق عن تأمين أي ن يةأ  بلومونت وال تتحمل ا.نوعه
، فهو مسؤول عن لهذا الغرض.  أو وكالئهيه و/تابعمة موظفيه وعماله وعن أمن وسالبصزرة حصرية مسؤوالً  قاوليكون الم .12

 .اسوريالنافذة في االلتزام الصارم بلوائح ومتطلبات سالمة العمل 
ة، الستخدامها ضروريمواد طبية أخرى  ةاإلسعافات األولية وأي عدد، وتقديم عدد كاف من طفايات الحريق يجب على المقاول  .13

 .في حالة وقوع حادث
أو الوفاة التي قد تحدث لموظفيه األمراض واألضرار واإلصابات و/في حالة  بصورة حصريةيكون المقاول مسؤوال   .14

 .عقدالفيذ هذا أو غير مباشرة لتن /نتيجة مباشرة وكعين والموظفين و/أو الوكالء، والعاملين والتاب
ث ألي طرف ثالث، أو الوفاة التي قد تحداألمراض واألضرار واإلصابات و/في حالة بصورة حصرية يكون المقاول مسؤوالً  .15

 .أو غير مباشرة لتنفيذ هذا العقدكنتيجة مباشرة و/
والمقدمة من قبل المقاول  بلومونت كميات أسطوانات الغاز التي تم قبولها بالفعل من قبل قيمةلمقاول ل بلومونت سوف تدفع .16

 .بطريقة مناسبة وفي الوقت المناسب
أيام على األقل من استالم الفاتورة المناسبة وجميع األوراق  10بتسوية حسابات المتعهد في نهاية كل شهر بعد  بلومونت تقومس .17

 .ةقبولالمالية الم



 

يتم دفع مستحقات المقاول من خالل س، فإقليم كردستان العراق فيوق به مع بنك موث مصرفيفي حالة امتالك المقاول لحساب  .18
يتم دفع س، إقليم كردستان العراق للمقاول ضمنمصرفي حساب  وجودفي حالة عدم  .حوالة مصرفية إلى مصرفه الخاص

تكاليف  لومونتب ومع ذلك ، ال تتحمل .مستحقات المقاول عن طريق التحويل النقدي إلى سوريا، كما هو محدد من قبل المقاول
 .عمولة من أي نوع تنشأ عن هذه التحويالت النقدية إلى سوريا ةأي

العمل بشكل غير مبرر أو قرر اإلنهاء  إيقاففي حالة قيام المقاول ب .٪ من قيمة العقد10يجب على المقاول إيداع مبلغ يعادل  .19
 .نتيجة تصرف المقاول بلومونت عانيهاتبالمبلغ المودع كتعويض لألضرار التي قد  بلومونت حتفظتالمبكر للعقد ، عندئٍذ 

 .كل يوم تأخيرعن ٪ من قيمة العقد اإلجمالية 1فرض غرامة تعادل  بلومونت في حالة تأخر المتعهد في أدائه، يحق لـ .20
ثم يجب عليه وزن الشاحنات بعد تحميل  ،ل أسطوانات الغاز المعاد تعبئتهايجب على المقاول وزن شاحناته الفارغة قبل تحمي .21

، باإلضافة إلى تسليم قبل تسليم كل شحنة إلى المخيمات يجب أن يحافظ المقاول على هذه العملية المعبأة.  أسطوانات الغاز
كل  ؛ لتحديد وزن الحمولة الصافية وعدد أسطوانات الغاز التي يتم تسليمها فيمخيمفي كل  بلومونت لموظفي مستندات الشحن

 .مرة

  

  
 
 
 
 
 


