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لديوان احلبوب مبوجب هذا بنقل البضاعة حلسابه اخلاص يف أحسن الظروف مستجيبا بذلـك  ألتزم

 للبنود التالية :

   

األول  توفري الشاحنات اليت تستجيب للشروط الالزمة لتفادي الضياع أو اإلتالف )حمكمة :    البنـــد 

ا أن ترتك تسّرب احلبوب وإتالفها أثناء نقلها(. هذا الغلق، خالية من الشقوق والفجوات اليت من شأنه

وأحتمل مسؤولييت كاملة يف صورة إتالف أو نقص يف الكمية املنقولة أو تغيري يف نوعية أو جودة احلبوب 

 املنقولة.

عدم مغادرة موقع الشحن قبل احلصول على بطاقة شحن احلبوب من وكيل اخلزان أو :  البند الثاني 

 ، تتضمن بكّل وضوح البيانات التالية :املركز الشاحن

 إسـم شركة النقل أو صاحب الشاحنة و الّرمز املسنـد إليه من قبل مصاحل الديـوان •

 رقم الشاحنة و اجملـــرورة •

 نوعية البضاعة املقبولة و وزنها. •

 تاريخ الشحن •

 اسم سائق الشاحنة ورقم بطاقة تعريف الوطنية •

 . اخلتماسم وإمضاء وكيل اخلزان أو املركز و  •



بتغطية البضاعة قبل مغادرة موقع الشحن مع التأكد من وضع ختم اخلزان أو  القيام  : الثــالث البند

 املركز املرسل.

 

ابــع
ّ
   إتباع املسالك العادية واملعمول بها من قبل مجيع الشاحنات وعدم احلياد عنها. : البنـد الر

 

كّل بطاقة شحن ال حتمل طابع اخلزان أو املركز الذي قبل كمية احلبوب   أعرتف أن:  امسالبنـد اخل

املنقولة و توقيع وكيله تعترب الغية، ويف هذه احلالة أحتمل دفع قيمة كمية احلبوب املسجلة ببطاقة الشحن 

 ن ذلك.األمر الذي يستوجب مين إحضارها أو تتبعي عدليا مع حتملي جلميع املصاريف املنجرة ع

 

السادس إحضار كّل بطاقات الشحن مصحوبة بوصوالت القبول دون استثناء مبوبة حسب  :البند 

التاريخ ونوعية البضاعة واخلزان أو املركز الذي قبل البضاعة وذلك مباشرة إىل مقر الدائرة اجلهوية لديوان 

 من تاريخ إنهاء عملية النقل.يف أجل ال يتعّدى شهر احلبوب املشرفة على اخلّزان أو املركز املـرسل 

 
الشاحنات األولية   أو إضافية خارجة عن قائمة زم بعدم إستعمـال أي شاحنة جديدةألت :البند السابع

املقدمة مع عقد النقل مـا مل أقم بإدراجها ضمن القائمة بتقديم الوثائق الالزمة و املطلوبة ملصاحل الديوان  قبل 

 الشروع يف إلستغالهلا.

 
ألتزم بتحيني ملف الناقل املودع لدى مصاحل الديوان بصفة دورية و ذلك بتقديم شهادة  :التاسع  البند

بالنسبة للوضعية اجلبائية مسّلمة من مكتب املراقبة اجلبائي و شهادة خالص معاليم االخنراط بالصندوق الوطين 

 ث أشهر.للضمان االجتماعي ) نسخ  مطابقة لألصل ( صاحلة و سارية املفعول كل ثال

راجعة لي  ةشاحناخلاصة بكل  GPSألتزم مبد ديوان احلبوب برمز الدخول إىل منظومة :  البند العاشر

 .لفائدتهمبتابعة حركة الشاحنات عند نقل احلموالت  لديوان احلبوبوذلك للسماح  بالنظر

عشرالبند   ملربمة مع مؤسسيت فسخ اإلتفاقية اكّل خمالفة للبنود السالفة الذكر ينجّر عنها  :احلادي 

 .واختاذ اإلجراءات القانونية املستوجبة يف الغرض

 

 

 

 حّرر بــ......................بتاريخ......................



 

 اإلمضاء معّرف به                                                          


