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عقد تقديم خدمات بريديه خدمه الطرود
 ، 2019 / /تم التوقيع على هذا العقد بين كل من :

أوالً  :الهيئة القومية للبريد المنشأة بالقانون رقمم  19لسمنة  – 1982والكمانن مقرهما الرنيسمى  )1ميمدان العتبمة – القماهرة –
جمهورية مصر العربية
ويمثلها قانونياً فى هذا العقد السيد االستاذ  /عصام محمد الصغير بصفته رنيس مجلس اإلدارة  ،ومفوضاً عنه فى
التوقيع على هذا العقد السيد االستاذ  /يحيي فهمى عبد العزيز رنيس قطاع المبيعات

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

/

والكانن مقرها اإلداري
ويمثلها فى فى هذا العقد السيد االستاذ/

 محافظةبصفته

طرف أول)

 -جمهورية مصر العربية.

والمفوض من الشركة بالتوقيع على هذا

التعاقد بطاقة رقم قومى/
طرف ثان)
وقد أقر الطرفان بأهليتهما القانونية للتعاقد واتفقا على اآلتى :
تممهيم م م م م م م م م م ممد
مممن ثيم إن الهيئممة القوميممة للبريممد الطممرف ااول ) والمنشمماة بموجم القممانون رقممم  19لسممنة  1982الخمماب بشنشمماه الهيئممة
القوميمة للبريمد والقمانون رقمم  16لسمنة  1970والخماب بنظمام البريمد يمدلل ضممن أاراضمها وسياسمتها نشمر الخمدمات البريديممة
وتطويرها تكنولوجيا لتلبية اثتياجات اافراد والشركات الخاصة ومؤسسات الدولة .
وثي إن الطرف الثاني يرا في االستفادة من انتشار الطرف ااول في كافة أنحماه الجمهوريمة ولدماتمه الخارجيمة واالسمتفادة
من لدماته المتميمزة لتسمليم الطمرود الخاصمة بمالطرف الثماني لعمينمه فمي جميمع أنحماه الجمهوريمة ولارجهما وبعمد موافقمة الطمرف
ااول علي هذا الطل وعليه فقد تيقت إرادة الطرفين واتفقا علي أبرام هذا العقد فيما بينهم
البنم م ممد ااول
يعتبر التمهيد السابق وبيان ااسعار جزه ال يتجزأ من هذا العقد ومتمما ومكمي اثكامه وال يقوم بدونها
البن م ممد الثاني
*الطرف ااول يلتزم بما يلي.:
 -1استيم الطرود من مقر الطرف الثاني يوميا طبقا للعنموان الموضمب بصمدر همذا العقمد وبنماها علمى اتصمال تليفموني مسمبق ممن
الطرف الثاني قبل الساعة  12ظهرا.
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 -2القيام بتوزيع طمرود الطمرف الثماني بكافمة أنحماه الجمهوريمة باسمتخدام وسمانل و سميارات ومموظفي الطمرف ااول طبقما لبيمان
ااسعار والمواعيد المحددة والمرفقة بهذا العقد.
 -3تحصيل قيم الطرود المسلمة لعميه الطمرف الثماني والمحمددة بمعرفتمه وإضمافة القيممة إلمى ثسماا الطمرف الثماني الخماب
رقم

المفتوح بمكت بريد

بعد لصم قيمه الشحن وعمولة التحصيل في ثاله الطرود المحول عليها

 .-4تصدير كافة طرود الطرف الثاني إلي الخارج بالطريق الجوي أو السطحي ووفقا للتعريفمة وااسمعار المرفقمة بالعقمد والمتفمق
عليها .
*الطرف الثاني يلتزم بما يلي.:
-1التزام بدفع أجور الشحن للطرود العادية بأثد الحاالت االتيه:
* في ثاله السداد النقدي  :يكون نقدا بشيصال أو بشيك مقبول الدفع برسم السيد /رنيس مجلس اداره الهيئة القومية للبريد
* في ثاله التعامل بااجل  :يتم دفع تامين قدره

) كدفعه مقدمه بمما يسماوي ثيثمة أضمعاف ثجمم التعاممل الشمهري

ويرد هذا المبلغ عند فسخ التعاقد بعد لصم أي مستحقات للهيئة لدي الشركة .
 يتم إعداد مطالبة مالية شهريا يصدرها الطرف ااول وتسدد بموج شيك برسم السميد  /رنميس مجلمس إدارة الهيئمة القوميمةللبريد في ااسبوع ااول من الشهر التالي .
 في ثاله عدم السداد ليل  15يوما من استيم المطالبة يلتزم الطمرف الثماني بسمداد اراممه تمألير قمدرها  %1عمن ااسمبوعااول بعممد المممدة المحممددة أو كسممره أو جممزه منممه ولممو ذاد عممن أسممبوعين يلتممزم بسممداد  %2وممما ذاد عممن ذلممك يسممدد % 10
ارامه تألير.
 -2في ثالة طل السيارة وعدم وجود طرود تتحمل الشركة مبلغ 25جنيها ) لتكلفة السيارة دالل أي محافظة.
 -3االلتمزام باسممتيفاه جميممع بيانممات الطممرد مممن اسممم المرسممل إليممه وعنوانممه والمكممان المطلمموا اإلرسممال إليممه ونمموع ااشممياه محممل
النقل ووزنها وثجمها .
 -4االلتزام بتقديم كافة المسمتندات الخاصمة بتصمدير الطمرود للخمارج طبقما للمطالبمات الجمركيمة والتصماريب الخاصمة بالتصمدير
من الجهات الرقابية المختلفة .
 -5االلتمزام بحممزم وتغليممو الطممرود محممل النقممل بالطريقممة التممي تقيممه التلممو وبحيم ال تعممرض ااشممخاب أو الطممرود االلممري ايممه
أضمرار وفممي ثممال عممدم صمميثية الطممرد للنقممل لوجممود ممما يخممالو التعليمممات او يترتم علممي نقلممه ضممرر يحممق للطممرف ااول رفم
االستيم .
البن م ممد الثال
 تنتهي مسئولية الطرف ااول بتسليم الطرود المحول عليها للعميه أو إعادتها للشركة ممرة ألمرف فمي ثالمة تعمذر تسمليمها أوتصدير الطرود الخارجية بالطريق الجوي أو السطحي.
 في ثالة إعادة الطرد من الخارج لتعذر تسليمه كطل المرسل منه يتم اثتساا أجرة إعادة وفقا لما تحدده دولة اإلعادة مممن المتفممق عليممه بممين الطممرفين إن الهيئممة ايممر مسممئولة بممأي ثممال مممن ااثمموال عممن مممدي سمميمة وصمميثية المنممت مممن الناثيممةالفنيمة والتكنولوجيمة) مشممول الطممرود المسملمة لعمميه الطممرف الثماني ممما ال يحممق معمه للشمركة أو أي مممن عمينهما الرجموع علممي
الهيئممة بثمممة التزامممات أو ثقممو فممي هممذا الشممأن وأي ن مزاع قممانوني ينشمما بممين الطممرف الثمماني وعميلممه أو أي جهممة لارجيممة يكممون
الطرف الثاني هو المسئول وثده عن كافة اإلجراهات القانونية.
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البن م ممد الرابع
من ثق الطرف ااول تعديل ااسعار وفقا لتعليمات الهيئة ويخطر الطرف الثاني قبل تطبيق التعديل بمده  15يوم )
البنم ممد الخامس
إذا الل الطرف الثاني بأثد بنود هذا العقد يكون للطرف ااول الحق في فسخ العقد دون إنذار أو إعين .
البنم ممد السادس
*يلتزم الطرف ااول بدفع تعوي

ثس التعوي

المعممول بمه بالهيئمة وبحسم نموع الطمرد وذلمك فمي ثماالت تلمو أو فقمد أو

هيك محتويات الطرد اسباا ترجع إلي سوه لدمه الطرف ااول .
ويحممق للطممرف الثمماني التممامين علممي الطممرود المحممول عليهمما الصممادرة منممه فممي ثممدود قيمممه التحويممل فقم بعممد سممداد قيمممه التممامين
) علي أن يسمترد قيممه التحويمل بعمد لصمم مصماريو الشمحن وكمذلك الرسموم البريديمة فمي ثالمه الفقمد

 %1بحد ادني

أو التلو اوالهيك للمحتويات اسباا ترجع إلي سوه لدمه الطرف ااول .
وإذا ثبت للهيئة بان قيمه مشمول الطرد ال تساوي قيمه التحويل في يجوز للطرف الثاني المطالبة بالتعوي

.

البند السابع
يلتزم الطرف الثاني بدفع رسم إضمافي قمدره  %50ممن قيممة أجمره النقمل إذا كانمت الطمرود تحتموي علمي أشمياه قابلمة للكسمر أو
مربكه.
البند الثامن
في ثاله الطرود المرتدة نتيجة رف

عميل الطرف الثاني االستيم يتم تسليمها للطرف الثاني بنماها علمي  - :تحصميل مصماريو

نقل كطرد عادي مرتين .
أو زيادة رسوم قانمه ااسعار بنسبه  ) % 5عن كل طرد مقابل اإلعفاه من رسوم االرتداد .
البند التاسع
يحصل من الطرف الثاني قيمه اجر النقل برسوم الطرود العادية تسمليم محميت اقاممه نظيمر اعماده تصمدير الطمرود ممن عميمل إلمي
عميل ألر بموج إيصال  )13لزينة قبل التصدير باالضافه إلي الرسوم االصليه المستحقة عن الرثلة ااولي .
البند العاشر
ال يسال الطرف ااول عن إليل في تنفيذ التزاماته الواردة بهذا العقد في الحاالت االتيه :
 ثاالت القوه القاهرة والشغ واالضطرابات االجتماعية والكوارث الطبيعية .
 ثاالت التألير والتلو نتيجة سوه التغليو .
 ثاالت رف

المرسل إليهم استيم المواد البريدية المقررة .

 ثاالت اثتواه المواد البريدية علي أي شئ مخالو للتعليمات البريدية .
 ثاله عدم دفع المقابل المادي للخدمة او التامين المقرر عاليه .
البند الحادي عشر
فممي ثالممه التعاممل بممالطرود الخارجيممة يممتم اضممافه رسممم سمميارة عممن كممل طممرد قممدره لمسممه جنيهممات )أو رسممم سمميارة قممدره لمسممه
وعشرون جنيها ) كحد ادني و لمسون جنيها كحد أقصي ).
البند الثاني عشر
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يلتزم الطرفان بعدم إفشاه أيه معلومات من بيانات العميه التي قد تكون قمد قمدمت اذ أمكمن الحصمول عليهما أثنماه تنفيمذ العقمد
باستثناه ما تقرره القوانين واإلثكام واجبه النفاذ .
البن م ممد الثال عشر
مممدة سمريان هممذا العقممد هممي

تبممدأ مممن

/

/

وتنتهممي فممي

 / /ويجمموز تجديممده لمممده ألممري مماثلممه

تلقانيا مالم يخطر اثد الطرفين االر برابته في إنهاه التعاقد قبل مدته بثيث أشهر علي ااقل .
البند الرابع عشر
ال يجمموز للطممرف الثمماني التنممازل عممن هممذا العقممد كليمما أو جزنيمما إلممي الغيممر إال بعممد الحصممول علممي موافقممة كتابيممه مسممبقة مممن الطممرف
ااول .
البند الخامس عشر
تسري علي هذا العقد كافه القواعد والقوانين المصرية .
البند السادس عشر
يقبل الطرفان كل ما يدلله مجلس الدولة من أضافه أو تعدييت علي بنود هذا العقد عند مراجعته دون تحفظ .
البند السابع عشر
تختص محاكم جنوا القاهرة االبتدانية ثس درجاتها بنظر أي نزاع ينشماه بمين الطمرفين بسمب همذا العقمد أو اثمد بنموده وممن
المتفق عليه لضوع همذا العقمد لكثكمام والقواعمد المواردة بقمانون البريمد رقمم  16لسمنة  1970والنحتمه التنفيذيمة والقمانون رقمم
 19لسنة  1982والقوانين المصرية وكذا التعليمات المنظمة لهذا الشأن.
البند الثامن عشر
اتفق الطرفان بان العناوين الموضحة بصدر هذا العقد هي التي يمتم إرسمال جميمع المراسميت واإلعينمات عليهما ممن الطمرفين مما
لم يخطر اثد الطرفين االر بتغيير العنوان بخطاا مسجل بعلم الوصول أو بموج إنذار رسمي علي يد محضر .
البند التاسع عشر
ثرر هذا العقد من ثيث نسخ أثدها للطرف الثاني ونسختين للطرف االول للعمل بموجبهما.
الطرف االول )

الهيمئة القوممية للبريمد
السيد االستاذ  /يحيى فهمى عبد العزيز
رنيس قطاع المبيعات

الطرف الثانى )
شركة

السيد االستاذ/
الصفة :
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