انه فى يوم

الموافق

أوالً :الهيئة القومية للبريد

/

عقــد تقديم خدمات

2019 /تم تحرير هذا العقد بين كل من -:

ومقرهـا الريييـ 1ميـدا العببـة –قيـم الموكـ

 -محافظـة القــاهر  -والمنشـة بالقـانو مقـم  19ليـنة  1982ويمثلهـا فـ البوقيـ

على هذا االتفاق الييد االكباذ/عصام محمد الصغير– بصفبه مييـس مجلس إدام الهيئة القومية للبريد ويشام إليها بـ (( الطرف االول ))
مقره القانونى فى مقم

ثانياً
المنشآ بموجب قرام مييس جمهومية مصر العربية مقم
ويمثله فى هذا العقد الييد

االكباذ /

– مدينة

–

لينة

 -محافظة

بةنشاء .

 -جمهومية مصر العربية.

مييس مجلس إدام الصندوق بموجب القرام مقم

ويشام إليه بـ ( الطرف الثانى ) .

والصادم من الييد

لينة

تمهيـ ــد

حيث أ الطرف األول يعد من أكبر الهيئات االقبصادية الب تباشـر نشـاًاً اقبصـاديا وخـدمياً فـ جمهوميـة مصـر العربيـة بمـا شـهدته مـن
تطوير األداء الفعل لمخبلف الخدمات البريدية والمجبمعية والمالية بحيث ت و أدا فاعلة للبييير عل المواًنين ف كافة المجاالت

كما أنها تبمب بيمعة عالمية وأجهز حديثة ومبطوم وخبرات وكفاءات بشرية بما يؤثر ف جـود وكـرعة أداء خـدماتها وذلـ مـن خـالل

م اتبها المنبشر ف جمي أنحاء الجمهومية.

وحيث يرغب الطرف الثانى فى االتفاق م الطرف االول إلكبالم وتوزي المراكالت الخاصة به داخل جمهومية مصـر العربيـة أو خامجهـا
.

فقد تالقت إماد الطرفين بعد أ أقرا بةهليبهما للبعاقد وتراضيا على أ تح م العالقة بينهما البنود البالية :
البند األول

ومبمما وم مالً ألح امه.
يعببر البمهيد اليابق وكافه مالحق هذا العقد جزء ال يبجزأ من هذا العقد
ً
البند الثان ((الخدمة محل العقد ))

بموجب هذا العقد وافق الطرف األول على تقديم خدمةتوصيل مراكالت الطرف الثانى داخل وخامج جمهومية مصر العربية م ضما

جود أداء الخدمة المبعاقد عليها .

البند الثالث (مقابل أداء الخدمة وًرق المحاكبة )

 .1مقابل تقديم الخدمة ( حد أقصى  500جرام ) ميجل داخلى
فئة الوز

العادى

الميجل

الميجل بعلم الوصول

 20جرام

 4جنية

 7جنية

 10جنيه

أكثر من  20جرام حبى  50جرام

 5.50جنية

 8,50جنية

 11,50جنيه

أكثر من  50جرام حبى  100جرام

 7جنية

 10جنية

 13جنيه

أكثر من  100جرام حبى  250جرام

 10,50جنية

 13,50جنية

 17,50جنيه

أكثر من  250جرام حبى  500جرام

 13,50جنية

 16,50جنية

 19,50جنيه

خدمة الميجل بعلم الوصول ( داخلياً )

 أكعام البريد الميجل الخامجى يبم حيابها وفقاً ألجر خدمة الميجل الخامجى المعمول به لدى الطرف االول -يبم االلبزام بالمعايير البالية -:
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 .1معيام البامكود الخاص بالطرف االول وتحميل البيانات الخاصه بالركايل على وكيط إل برونى بنيق Excel
 .2الفرز الميبق للمراكالت وفقاً للمحافظات بإكبخدام  City Code IDالخاص بالطرف االول .

 األكعام المحدد صالحة ًوال مد البعاقد و ذل م حفظ أحقية الطـرف األول فـ تعـديل األكـعام خـالل مـد كـريا العقـدًبقاً لمبغيرات اليوق واألكعام المعلنة للخدمة على أ تقوم الهيئة بإخطام الطـرف الثـان بقايمـة األكـعام المعدلـة قبـل تطبيـق

البعديل ب  15يوماً .

ً .2ريقة المحاكبة - :

يم ن للطرف الثانى كدادأجرالمراكالت الميجلة داخلياً أو خامجياً بةحد الحاالت االتيه:

 ف ـ حالــه البعامــل النقــد : :ي ــو اليــداد نقــدا بإيصــال أو بشــي مقبــول الــدف بركــم اليــيد /ميــيس مجلــس ادامه الهيئــةالقومية للبريد أو تحويل إل برونى.

 ف حاله البعامل باألجل  :يبم دف تةمين قـدمه (جنيـة) كبـةمين بمـا ييـاو :ثالثـة أضـعاف حجـم البعامـل الشـهر :ويـرد هـذاالمبلغ عند فيخ البعاقد بعد خصم أ :ميبحقات للهيئة لد :الطرف الثانى .

 فى حال اليداد االجل ت و المحاكبة على المراكالت موضوع العقد شهريا تدف نقدا أو بشي مصرفى مقبول الدف أو)  ,وفى حالة عدم

تحويل إل برونى بناءا على مطالبة شهرية من الطرف االول ممثالُ فى ( إدام منطقة بريد
اليداد خالل( ) 15يوماً من تاميخ مطالبة الطرف االول يلبزم الطرف الثانى بيـداد غرامـة تـةخير قـدمها  %1عـن االكـبوع
االول بعد المد المحدد او كير او جزء منه  %2 ,عن االكبوع الثانى  %10 ,عن ما زاد على ذل كغرامة تةخير .

يلبزم الطرف األول بما يل :

البند الراب (( البزامات الطرف األول ))

 .1تيليم البامكود للطرف الثانى وفقاً ل ميات المواد البريدية المراد توزيعها .
 .2اكبالم المواد البريدية المراد توزيعها من مقر الطرف الثانى الموضح بصدم هذا العقد بعد اتصال تليفونى ميبق من الطرف الثانى

 .3قيام الطرف االول بإكـبالم حـوافظ الميـجالت أو وكـيط إل برونـى ببنيـيقExcelوقيـد الميـجالت ومراجعـة أوزانهـا والباكـد مـن
مكوم البخليص عليها ًبقا لجدول األكعام.

 .4قيام الطرف االول ببوزي المواد البريدية الخاصة بالطرف الثانى داخلياً وخامجياً ًبقاً للوايح الخاصة بالطرف االول

 .5المحافظــة علــى المــواد البريديــة الخاصــة بــالطرف الثــانى لحــين تيــليمها لعماليــه أو إعادتهــا للطــرف الثــان فـ حالــة عــدم البيــليم
وبنفس حالبها.

 .6فى حال البعامل االجل يقومالطرف االول ممثالُ فى إدام منطقة بريد وكط وشمال بإعداد المطالبة المالية شهريا تفصيلياً وإمكـالها
إلدام الطرف الثانى ومبابعة تحصيل قيمة المطالبة لصالح الطرف االول .

البند الخامس (( البزامات الطرف الثان ))

 .1إكبالم لصايق البامكود البى يبم اكبخدامها من الطرف االول .

 .2تجهيز المواد البريدية من تظريف وغلق ولصق البامكود والبجمي بالمقر المبفق عليه للبيليم قبل تيليمها للطرف االول .

 .3فرز وتصنيف المراكالت وفصلها (ميجل داخلى – ميجل خامجى – ميجل بعلم الوصول)من مقر الطرف الثانى وفقا للوز
قبل تيليمها للطرف االول .

 .4فــى حــال البعامــل االجــل يلبــزم الطــرف الثــانى بإكــبالم المطالبــة البــى يعــدها الطــرف األول شــهرياً,وإذا لــم يــبم اإلعبــراى علــى

المطالبة خالل ثالثة أيام تعببر واجبة اليداد نقداً أو بشي مصرفى مقبـول الـدف أو تحويـل إل برونـى خـالل أكـبوع مـن تـاميخ

إكبالم المطالبة .
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 .5الميئولية القانونية ال املة حيال ما تحويه المواد البريديـة الصـادم منـه عـن ًريـق البريـد والبـى كـوف يـبم تيـليمها إلـى عماليـه

وأى نزاع قـانونى ينشـة بـين الطـرف الثـانى وعميلـه أو أى جهـة خامجيـة ي ـو الطـرف الثـانى ميـئول وحـده عـن كافـة اإلجـراءات

القانونية مما ال يحق معه للطرف الثانى أو أى جهة الرجوع إلى الطرف االول بثمة إلبزامات فى هذا الشة .
البند اليادس(( اليرية ))

يلبزم الطرف االول بالحفاظ على كـرية المعلومـات الخاصـه بـالطرف الثـانى موضـوع هـذا البعاقـد وعـدم إفشـاء أى معلومـات كـواء بطريـق

مباشر أو غير مباشر وفقاً للقانو .

البند الياب (( البعويض ))

يلبــزم الطــرف االول بــدف تعــويض للطــرف الثــانى فــى حالــة فقــد المراكــالت البريديــة ( الخطــاب الميــجل  /الخطــاب الميــجل بعلــم

الوصول) وفقاً للوايح والبعليمات الخاصه بالطرف االول .

البند الثامن

فى حالة إخالل الطرف الثانى بإلبزاماتة الوامد بهذا العقد يحق للطرف األول فيخ العقد دو إنذام أو إعال .
البند الباك

اتفق الطرفا على ا هذا العقد ومالحقه يخضعا ويفيرا وفقاً المصرية القانو مقم  19لينة  1982الخاص بإنشاء الهيئة القومية
للبريد والقانو مقم  16لينة  1970الخاص بنظام البريد المصرى واليحبه البنفيذية وتعديالتها .
البند العاشر

ال ييةل الطرف األول عن المراكالت المطلوب نقلها إذا كانت ذات ًبيعة خاصة أو تحباج لشروط معينة للنقل أو اتخاذ تدابير خاصة
لنقلها .كما انه ال ييةل عن الحاالت اآلتية:

 -1حاالت القو القاهر والشغب واالضطرابات االجبماعية .

 -2حاالت البةخير أو البلف نبيجة كوء البغليف أو ألكباب ترج إلهمال الطرف الثان .

 -3حاالت احبواء الطرود أو المراكالت على أ :ممنوعات  ,محظومات أو أ :شئ مخالف للبعليمات البريدية والقانو .
اتفق الطرفا على ما يل -:

البند الحادى عشر (أح ام عامة)

 -1أى تعديل لهذا العقد ال ي و إال كبابباً وموق من الطرفين ويرفق بهذا العقد كملحق له .
 -2ال يجوز للطرف الثانى البنازل عن هذا العقد كلياً أو جزيياً إلى الغير إال بعد الحصول على موافقة كبابية ميبقاً من الطرف األول
 -3تير :أح ام هذا العقد على أى مالحق م بوبة يبفق عليها بين الطرفين وتعد المالحق جزءً ال يبجزأ من هذا العقد .
البند الثانى عشر

يقبل الطرفا ب ل مايدخله مجلس الدولة من تعديالت على بنود العقد عند مراجعبه دو تحفظ.
البند الثالث عشر

يير :هذا العقد من  2017 / /ولمد كنة ميالدية  ,ويجدد تلقايياً لمد أخرى مماثلة وبذات الشروط مالم يخطر أحد الطرفين
اآلخر برغببه ف عدم تجديد هذا العقد وذل قبل إنبهاء المد األصلية بشهر على األقل .
البند الراب عشر

من المبفق عليه بين الطرفين أنه ف حالة حدوث أ :نزاع ينشة بينهما بشة تنفيذ أو تفيير هذا العقد أو أ :بند من بنوده كوف يقوما

ببيويبه أوال بالطرق الودية بال يفية اآلتية :
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 -1إخطام الطرف المقصر ب باب موضح به تفصيال أوجه البقصـير أو الخـالف وًـرق تيـويبه علـى أ يبضـمن هـذا اإلخطـام تحديـد
موعد لالجبماع فيما بين ميئول الطرفين خالل مد ال تبعدى خمية عشر يوما من تاميخ اإلخطام

 -2إجراء البفاوى على تيوية النزاع أو الخالف بين ميئول الطرفين خالل مد ال تبعدى خمية عشر يوما من تاميخ أول اجبماع

 -3إذا انبهت المد ولم يبوصل ميئولوا الطرفين إلى قرام بشة النزاع أو الخالف يجوز ألى من الطـرفين اللجـوء إلـى القضـاء ًبقـاً
للبند الخامس عشر .
البند الخامس عشر

أى نزاع قد ينشة بين الطرفين بشة تفيير أو تنفيذ هذا العقد وال يحل ودياً تخبص الجمعية العمومية لقيمى الفبوى والبشري بمجلس
الدوله بحيمة برأيها الملزم .

اإلخطامات و المحل المخبام -:

البند اليادس عشر

يقر الطرفا بة عنوانهما الموضح بصدم هذا اإلتفاق هو المحل المخبام ل ل منهما  ,وأ أية مراكالت أو خطابات أو إعالنات توجه

إليه ت و نافذ فى مواجهبه قانوناً  ,وفى حالة تغيير أى ًرف لموًنه المخبام يبعهد بإخطام الطرف اآلخر بالموًن الجديد خالل
أكبوع من تاميخ هذا البغيير .
البند الياب عشر (( نيخ العقد ))

حرم هذا العقد من ثالث نيخ احدها للطرف الثانى والنيخبين للطرف االول للعمل بموجبهما عند اللزوم .
( الطرف االول )

الهيـئة القومـية للبريـد

الييد االكباذ  /عصام محمد الصغير
مييس مجلس إدام الهيئة القومية للبريد

تم إعداده وفقا ً لبنود العقد النمطى الذى تم إعتماده من الجهات المعنية بالهيئة

الييد

شركة

( الطرف الثانى )
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