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عقد تقديم خدمات بريدية
انه فى يوم

الموافق

 ، 2019 / /تم التوقيع على هذا العقد بين كل من :

أوالً  :الهيئة القوميةة للبريةد المنةةبة بالقةانوم رقةم  19لسةنة  – 1982والكةائن مقرهةا الرئيسةى  )1ميةدام العتبةة – القةاهرة –
جمهورية مصر العربية ،
ويمثلها قانونياً فى هذا العقد السيد االستاذ  /عصام محمد الصغير بصفته رئيس مجلس اإلدارة  ،ومفوضاً عنه فى التوقيع
على هذا العقد السيد االستاذ  /يحيي فهمى عبد العزيز رئيس قطاع المبيعات

وفقاً لقرار مجلس اإلدارة رقم  ) 2015 / 289 / 6بجلستة رقم  289بتاريخ 2015/12/30
ثانياً  :شركة
سجل تجارى رقم

و مقرها االدارى فى
مكتب

ويمثلها فى هذا العقد السيد االستاذ/

شارع –

بطاقة ضريبية رقم

– محافظة
بصفته

-

طرف أول)

 جمهورية مصر العربية.-

ويةار للهيئة فى جميع بنود العقد بالطرف األول  ،وللةركة بالطرف الثانى ويةار إليهم مجتمعين بالطرفين .

الطرف الثاني )

وقد أقر الطرفام ببهليتهما القانونية للتعاقد واتفقا على اآلتى :

تمهيد

الهيئة القومية للبريد هي الجهة الرسمية المختصة في جمهورية مصر العربية بإدارة مرفق البريد و تطويره و تدعيمه بما يتناسب مع

دوره الرئيسي و العمل على مسايرته لمتطلبات التطور في إطار الخطة االقتصادية و السياسةة العامةة للدولةة طبقةا ألحكةام القةانوم
رقةةم  19لسةةنة  1982والخةةاإ بإنةةةائ الهيئةةة القوميةةة للبريةةد والقةةانوم رقةةم  16لسةةنة  1970الخةةاإ بنظةةام البريةةد والئحتةةه
التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم  55لسنة  1972وتعديالتها.

ولما كام الطرف األول هيئة قومية من الهيئات االقتصادية المصةرية و التةي لهةا مكاتةب تغطةي كافةة أنحةائ جمهوريةة مصةر العربيةة
وتؤدي الخدمات البريدية و االقتصادية و االستثمارية للهيئات و الكيانات االقتصادية باإلضةافة للمةواطنين مسةتخدمة فةي ذلة

أحدث األجهزة المتطورة و فريق عمل يتمتع بالخبرة و الكفائة العالية بما يعكس الثقة و األمام و السرعة في أدائ خدماتها .

و حيث يرغب الطرف الثاني في أم يقوم الطرف األول باسةتالم وتوزيةع بعائةث البريةد السةريع مةن طةرود  ،طةرود محةول عليهةا ،

مراسالت  ،ايجى ميل ) الخاصة به ونقلها و توزيعها وتسليمها إلى عمالئه .

وحيث القت رغبة الطرف الثاني قبوالً من الطرف األول ومن ثم فقد إتفق الطرفام على التعاقد بالكيفية اآلتية -:

البند األول

تم إعداده وفقا ً لبنود العقد النمطى الذى تم إعتماده من الجهات المعنية بالهيئة
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يعتبةةر التمهيةةد السةةابق وقائمةةة االسةةعار المعلنةةه والخاصةةة بالخدمةةة ومالحةةق العقةةد جةةزئاً اليتجةةزئ مةةن هةةذا العقةةد ومتمم ةاً ومكم ةالً
الحكامه واليقوم بدونهما ومكملين ومفسرين له .

البند الثاني

) لتصديرها

يلتزم الطرف الثاني بتسليم الطرود المراد توزيعها وتحصيل قيمتها إلى الطرف األول بمكتب بريد

مغلفة تغليفا جيدا بصورة تحفظها من التلف والعبث ومعنونة باسم المرسل إليه وعنوانه كامال وواضحا ورقم تليفونه إم وجد ،

ويمكن للطرف الثانى طلب سيارة الطرف األول إلستالم البعائث أو الطرود ) الخاصه به من مقره .

البند الثالث

يقوم الطرف األول بتسليم البعائث للمرسل إليهم أو من ينوب عنهم بمحل إقامتهم وذل بعد تحصيل القيمة المطلوب تحصيلها
من المرسل إليه باإلضافة الى رسم الدمغة ورسم التنمية وإيداع المبالغ المحصلة بحساب جاري بدوم عائد – فضى – ذهبى )

لصالح الطرف الثاني .

البند الرابع

يقوم الطرف األول بإعادة البعائث التي لم تسلم للمرسل إليهم إلى الطرف الثاني بمقره وذل في خالل أسبوعام من تاريخ إيداع
الطرد بعد القيام بثالثة محاوالت للتوزيع والتسليم بالقاهرة والمحافظات .

البند الخامس

يتم تصدير جميع مراسالت الطرف الثاني مراسالت بريد سريع  ،طرود محول عليها  ،ايجى ميل ) عن طريق نفس االشتراك من

مكتب بريد

)

البند السادس

يقوم الطرف الثاني بفتح حساب جارى بدوم عائد – فضى – ذهبى ) ويلتزم بإخطار الطرف األول برقم هذا الحساب إلمكام
إيداع المبالغ المستحقة للطرف الثاني والمحصلة بمعرفة الطرف األول بمكتب بريد

لصالح هذا الحساب .

البند السابع

يتم المحاسبة بين الطرفين على البعائث المحول عليها والمراسالت الصادرة طبقا لألوزام ونةرة األجور الداخلية للبريد السريع.

مرفق  ) 1ويتم احتساب عمولة تحصيل  %1بحد ادني  8جنيه عن كل بعيثة يتم استالمها وتصديرها لصالح الطرف الثاني

حيث يتم التحويل إلكترونياً .

يلتزم الطرف الثاني بتقديم مبلغ

البند الثامن
جنيه ) أو خطاب ضمام كتبمين مقدم طبقا لنظام التعاقد يتناسب مع متوسط حجم

التعامل خالل  3شهور على أم تزاد قيمة التةبمين فى حالة زيادة حجم التعامل وال يتم رد التبمين أو الباقي إال بعد إنهائ التعاقد.

البند التاسع
 .1يلتزم الطرف الثاني بسداد األجور البريدية المقررة مضافا إليها ضريبة القيمة المضافة باإلضافة إلى  50قرش تبمين عن كل
بعيثة.

 .2فى حالة طلب الطرف الثانى سيارة الطرف األول استالم البعائث – الطرود ) من مقره يلتزم بسداد مبلغ وقدره خمسة
جنيهات عن كل بعيثة  ،طرد ) بحد أدنى  25جنية وحد أقصى  50جنية.
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البند العاشر
تتم المحاسبة بين الطرفين شهريا على الطرود والمراسالت التي تةم تصةديرها نقةدا أو بةةي بريةدي أو شةي مقبةول الةدفع برسةم
السيد الدكتور /رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد في خةالل أسةبوع مةن تةاريخ اسةتالم المطالبةة وفةى حالةة التةبخير مةدة 15

يومةاً  .يةتم احتسةاب غرامةة تةبخير عةن السةداد بنسةةبة  % 1عةن األسةبوع األول عةن المةدة المحةددة سةلفاً  % 2 ،عةن األسةةبوع
الثاني مما زاد عن ذل يسدد عنه  % 10غرامة تبخير .

البند الحادى عةر

فةةى حالةةة رغبةةة الراسةةل تحصةةيل االجةةرة البريديةةة مةةن المرسةةل اليةةة و رفةةا العميةةل المرسةةل إليةةه ) اسةةتالم الةةةحنة تحمةةل األجةةرة
البريدية على جانب المرسل منه الطرف الثانى ) .

البند الثانى عةر

فى حالة إخالل الطرف الثانى بإلتزاماتة الواردة بهذا العقد يحق للطرف األول فسخ العقد دوم إنذار أو إعالم .

البند الثالث عةر

األسعار المحددة صالحة طوال مدة التعاقةد و ذلة مةع حفةق أحقيةة الهيئةة القوميةة للبريةد فةي تعةديل األسةعار خةالل مةدة سةريام

العقةةد طبقةاً لمتغيةةرات السةةور واألسةةعار المعلنةةة لخدمةةة البريةةد السةةريع علةةى أم تقةةوم الهيئةةة بإخطةةار الطةةرف الثةةاني بقائمةةة األسةةعار
المعدلة قبل تطبيق التعديل ب  15يوماً .

البند الرابع عةر

يلتزم الطرف األول بتسليم الطرود للمرسل إليهم أو إعادتها للطرف الثاني في حالة عدم التسليم وبنفس حالتها.

البند الخامس عةر

اتفق الطرفام على ام هذا العقد ومالحقه يخضعام ويفسرام وفقاً للقوانين المصرية و القانوم رقم  19لسنة  1982الخاإ
بإنةائ الهيئة القومية للبريد والقانوم رقم  16لسنة  1970الخاإ بنظام البريد المصرى والئحته التنفيذية وتعديالتها .

البند السادس عةر

ال يسبل الطرف األول عن البعائث المطلوب نقلها إذا كانت ذات طبيعة خاصة أو تحتاج لةروط معينة للنقل أو اتخاذ تدابير
خاصة لنقلها .كما انه ال يسبل عن الحاالت اآلتية:
-1
-2

حاالت القوة القاهرة والةغب واالضطرابات االجتماعية .

حاالت التبخير أو التلف نتيجة سوئ التغليف أو ألسباب ترجع إلهمال الطرف الثاني.

 -3حاالت احتوائ الطرود أو المراسالت على أي ممنوعات  ،محظورات أو أي شئ مخالف للتعليمات البريدية والقانوم
اتفق الطرفام على ما يلي -:

البند السابع عةر

 -1أى تعديل لهذا العقد ال يكوم إال كتابتاً وموقع من الطرفين ويرفق بهذا العقد كملحق له .

 -2ال يجوز للطرف الثانى التنازل عن هذا العقد كلياً أو جزئياً إلى الغير إال بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقاً من
الطرف األول .
 -3تسري أحكام هذا العقد على أى مالحق مكتوبة يتفق عليها بين الطرفين وتعد المالحق جزئً ال يتجزأ من هذا العقد .

البند الثامن عةر
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يقبل الطرفام بكل مايدخله مجلس الدولة من تعديالت على بنود العقد عند مراجعته دوم تحفق.
يسري هذا العقد من

/

البند التاسع عةر

 2019 /ولمدة سنة ميالدية  ،ويجدد تلقائياً لمدة أخرى مماثلة وبذات الةروط مالم يخطر أحد

الطرفين اآلخر برغبته في عدم تجديد هذا العقد وذل قبل إنتهائ المدة األصلية بةهر على األقل .

البند العةروم

من المتفق عليه بين الطرفين أنه في حالة حدوث أي نزاع ينةب بينهما بةبم تنفيذ أو تفسير هذا العقد أو أي بند من بنوده سوف

يقوما بتسويته أوال بالطرر الودية بالكيفية اآلتية :

 -1إخطةار الطةةرف المقصةةر بكتةةاب موضةح بةةه تفصةةيال أوجةةه التقصةير أو الخةةالف وطةةرر تسةةويته علةى أم يتضةةمن هةةذا اإلخطةةار
تحديد موعد لالجتماع فيما بين مسئولي الطرفين خالل مدة ال تتعدى خمسة عةر يوما من تاريخ اإلخطار .

 -2إجرائ التفاوض على تسوية النةزاع أو الخةالف بةين مسةئولي الطةرفين خةالل مةدة ال تتعةدى خمسةة عةةر يومةا مةن تةاريخ أول
اجتماع .

 -3إذا انتهت المدة ولم يتوصل مسئولوا الطرفين إلى قرار بةبم النزاع أو الخالف يجوز ألى مةن الطةرفين اللجةوئ إلةى القضةائ
طبقاً للبند الحادى والعةروم .

البند الحادى والعةروم

تختص محاكم القاهرة على إختالف درجاتها بالنظر فى أى نزاع ينةب وال يحل ودياً بسبب تنفيذ أو تفسير بنود هذا العقد .
اإلخطارات و المحل المختار -:

البند الثانى والعةروم

يقر الطرفام ببم عنوانهما الموضح بصدر هذا اإلتفار هو المحل المختار لكل منهما  ،وأم أية مراسالت أو خطابات أو إعالنات
توجه إليه تكوم نافذة فى مواجهته قانوناً  ،وفى حالة تغيير أى طرف لموطنه المختار يتعهد بإخطار الطرف اآلخر بالموطن
الجديد خالل أسبوع من تاريخ هذا التغيير .

البند الثالث والعةروم

نسخ العقد -:

حرر هذا العقد من ثالث نسخ احدها للطرف الثانى والنسختين للطرف االول للعمل بموجبهما عند اللزوم .
الطرف الثانى )

الطرف االول )

الهيةئة القومةية للبريةد
السيد االستاذ /

رئيس قطاع المبيعات

شركة

السيد االستاذ/
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