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تمهيد
لما كانت الشركه الطرف االول شركه من الشركات المسجله والمعروفه بمصر في
اعمال تقديم الخدمات اللوجيستيه المتكامله وترحيل البضائع الصادره والوارده
ولما كانت الشركه الطرف
وعضو بشعبه خدمات النقل الدولي تحت رقم
الثاني تقوم باعمال االستيراد والتصدير من والي مصر لحسابها.
فقد تالقت رغبه الطرفان في االتفاق والتعاقد علي التالى -:
البند االول  .:التمهيد جزء اساسي وبند من بنود العقد
البند الثاني  .:ينوب الطرف االول عن الطرف الثاني ويمثله في كافه اعمال الشحن
واختيار الخط المالحي اوخط الطيران االنسب لنقل شحنات الطرف االول مالم
ينص او ينبه عليه الطرف الثاني باالختيار لخط معين او تنبيهه بعدم الشحن على
خط اخر بعينه
البند الثالث .:للطرف االول التوقيع علي مايلزم وله ان يوكل من يشاء في القيام بكل
او جزء من اعماله التي اسندت اليه لتنفيذ هذا االتفاق
البند الرابع .:يجب علي الطرف االول ان يراعي مصالح الطرف الثاني وبذل
العنايه الالزمه لنقل بضائع الطرف الثاني في اسرع وقت باستخدام اسرع الخطوط
المالحيه والجويه وبناء علي عرض سابق لتاريخ الشحن مبينا فيه قيمه الشحن /
مواعيد الرحالت  /المده المتوقعه للرحالت /المصاريف االخري  /واي بيانات

اساسيه يرغب الطرفين في اضافتها واالتفاق عليها ليكون نموذج للعرض الواجب
تقديمه قبل الشحن ويعد هذا العرض ملحقا لهذا العقد فى كل شحنه
البند الخامس .:اتفق الطرفان علي ان يقدم الطرف االول للطرف الثاني فواتير
اصليه تبين العمليات التي قام بها طبقا للعرض المرسل قبل الشحن وبما اليخالفه
وان يقوم الطرف الثاني بسدادها فورا ودون اي ابطاء حتي يقوم الطرف االول
بتسليمه كافه مستندات الشحنات او مستندات االفراج عنها سواء كان ذلك مستنديا (
مستندات اصليه ) او الكترونيا (وصوره طبق االصل ) مختومه وموقعه من
الطرف االول
البند السادس .:يلتزم الطرف االول بتتبع الشحنات الخاصه بالطرف الثاني والتي
تندرج ضمن هذا العقد وان يبذل كل ما في وسعه من اجل عدم تاخيرها واحاطة
الطرف الثاني باي تحديث في مواعيد الرحالت واي تغيير
البند السابع  .:االخطار بكل شحنه او طلب الشحن للشحنات الصادره والوارده
والذى يقدمه الطرف الثاني للطرف االول يعد ملحقا لهذا العقد
البند الثامن .:عرض االسعار الذي يرسله الطرف االول للثاني يعد ملحقا لهذا العقد
ويعد مقبوال اتفاقا طالما انه لم يرسل اى اعتراض عليه وارسل على اساسه طلب
الشحن او باى طريقه السناد االعمال
البند التاسع .:يجب على الطرف االول ارسال مطالباته ومسودة الفواتير بعد سفر
المركب ب  --------يوم  /وبه تخلى مسئوليته عن اى تأخير فى استالم مستندات
الشحنه ويجب على الطرف الثانى دفع الفواتير المستحقه طالما انها طبقا للعرض
المقدم قبل القيام باالعمال
البند العاشر .:يقر الطرفان بان عناوين المراسالت هي
الطرف االول
العنوان
البريد االلكتروني
الطرف الثاني
العنوان
البريد االلكتروني

البند الحادى عشر .:اي مراسالت ترد من او علي العناوين السابقه يعتد بها وتكون
لها الحجيه القانونيه واتفق علي ذلك واقرا الطرفان بقبول مراسالت الفاكس
وااليميل
البند الثاني عشر -:تعتبر الشروط التعاقديه العامه لشعبة خدمات النقل الدولى مكمله
لهذا االتفاق
البند الثالث عشر  -:تفسير العقد وحل الخالفات اتفقا الطرفان على تسويته بالتحكيم
والوساطه التجاريه لشعبة خدمات النقل الدولى ولجنتها المتخصصه اوال قبل اللجوء
للقضاء .
البند الرابع عشر  -:هذا العقد هو عقد عام ويكمله المالحق الخاصه بعروض
االسعار واالسنادات واالخطارات وقد حرر من نسختين بيد كل طرف نسخه منه
للعمل بها
البند الخامس عشر :
البند السادس عشر :
تدرج اى بنود اخرى طبقا للحاله وتبعا لرأى مستشاركم القانونى

