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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 

 Business Partnership Agreementإتفاقية شراكة تجارية ... 

 

 ... وتاريخه ( : طرفي العقد1بند )
 

 جمٌع بنود هذه اإلتفاقٌة. ، إتفق الطرفان المبٌن بٌاناتهم تالٌه ، بصفتهم الرسمٌة ممثلٌن لشركتٌهم على -----------الموافق  -----أنه فً ٌوم 

 6( ، ومقرها بمدٌنة IMI Consultant): محمود إبراهٌم محمد شراقه ، بصفته الشرٌك المتضامن والمدٌر المسئول عن شركة طرف أول

 .مصر أكتوبر بمنطقة هرم سٌتً محافظة الجٌزة

---------------------------------( ، ومقرها -----------------------------شركة ) -------------، بصفته  ---------------: طرف ثاني

---------------------------------------------. 

 

 ... والغرض منها منشأ هذه اإلتفاقية( : 2بند )
  

( ، وكما تبٌنه اللقطة التالٌة المنشورة فً imiconsultant.com( على الموقع اإللٌكترونً )B2Bٌمتلك منصة أعمال )الطرف األول 

من الموردٌن  "من مصر والدول العربٌة" للعارضٌن "متاح أون الٌن طوال الوقت"واجهة الموقع ، بؤن هذه المنصة تمثل معرض إفتراضً 

الباحثٌن عن  العربٌة عمال)بمجاالت خدمات األعمال ومنتجات وخدمات تكنولوجٌا المعلومات واإلتصاالت( ، وللزائرٌن من منشآت األ

 األفضل من المنتجات والخدمات ، وأن التعامالت التجارٌة بٌن الطرفٌن تتم من خالل أربعة أسواق إلٌكترونٌة للعروض والشراء أون الٌن.

 

 

https://www.imiconsultant.com/
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كة الطرف الثانً على المنصة ، فقد قام بالتواصل من خالل مراسالت اإلٌمٌل بشر وحٌث ٌرغب الطرف األول فً تسكٌن موردٌن متمٌزٌن

، وقد رد الطرف الثانً بقبول العرض واإلستعداد  شامل كل المعلومات( بالعرض pdfوعرض علٌه المشاركة كمورد ، وأرسل إلٌه ملف )

 .ؤت رغبة وإرادة الطرفٌن لتنفٌذ هذه اإلتفاقٌةللمشاركة التجارٌة ، وعلى ذلك نش

 

 ... وطريقة التواصل الرسمية نظام السدادمدته وقيمة العقد و( : 3بند )
 

جم 100,000. وقٌمة هذا العقد المالٌة هً 2025( وتنتهً عند آخر ٌوم من عام 1مدة هذا العقد تبدأ من تارٌخ اإلتفاق )المبٌن فً البند 

)مائة ألف جنٌه مصري( ، ٌسددها الطرف الثانً فً الحساب البنكً للطرف األول دفعة واحدة أو أكثر )وفق التراضً بٌنهما( بحٌث ال 

 . وبٌانات الحساب البنكً للطرف األول هً كما ٌلً:-------------------فعة تارٌخ تتعدى آخر د

Bank Name: Banque Misr – Misr mall         

Account Name: Mahmoud Ibrahim Mohamed 

Account No: 5150333000019344 

IBAN: EG340002051505150333000019344 

 .pdfوإتفق الطرفان أن المراسالت اإللٌكترونٌة المتبادلة بٌنهما تكون من خالل اإلٌمٌالت الشخصٌة للطرفٌن والمرفقات تكون بنسخة 

 

 ... هذه الشراكةالخدمات والمنافع التي يتلقاها الطرف الثاني مقابل ( : 4بند )
 

لكل منتج أو خدمة ٌقدمها المورد تعطً صورة شاملة بؤحدث تقنٌات  (En/Ar)بالنسختٌن  نحن نسجل بروفاٌل ثري بالمعلومات .1

 موضوع تغطً مجاالت األعمال ، الطرف الثانً ٌحق له التسجٌل فً أي عدد ٌختاره منهم. 300العرض ، نحن لدٌنا 

اإللٌكترونً على موقع ( بتصمٌم ٌناسبكم ، تغنٌكم عن إنشاء قسم للتسوق e-shop( لسوق إلٌكترونً )En/Arننشًء لكم صفحة ) .2

من خالل رابط ، ٌصل إلٌها المشتري إما  )لٌصل إلٌكم المستخدم مباشرة بدون البحث العام( شركتكم بها تجمٌع لكل منتجاتكم وخدماتكم

 ( بؤعلى منصتنا.Top Suppliersتوفرونه على موقع شركتكم أو من خالل عنوان )

( نسجل بها أوالً بؤول جمٌع بٌاناتكم وتعامالتكم Dashboardخاصة تعتبر )تفتح بكلمة سر ( My Accountننشًء لكم صفحة ) .3

 .وعالقاتكم تتابعون منها كل شًء دون أن تحتاجوا اإلتصال بنا وٌتابع منها المسئول لدٌكم نشاط المكلفٌن بالعمل على منصتنا

المجانً على المنصة وبالتالً تسجٌل مراجعاتهم جمٌع عمالإكم )من المستخدمٌن الفعلٌٌن لمنتجاتكم وخدماتكم( سٌدعون للتسجٌل  .4

(user reviews( وقصص نجاحاتهم )success storiesًلنشرها فً البروفاٌالت لتعلً من مركزكم التنافس ). 

، تحت عنوان أفضل شركاء أعمالنا األساسٌٌن فً حالة حصولكم على تقٌٌم شعار شركتكم ٌظهر فً نهاٌة الصفحة الرئٌسٌة للمنصة  .5

 مورد 100نقطة من مائة ، وحصولكم على "عالمة جدارة مورد" وإحتفاظكم بمركز تنافسً ضمن أفضل  90م ٌتخطً عا

جمٌع من تختارونهم من أعضاء فرٌق عمل شركتكم أو ممن تتعاملون معهم ، ٌمكنهم تسجٌل عضوٌة )إستشاري / مطور / مدرب(  .6

المهنٌة أون الٌن لألعضاء المشترٌن "برسوم أو بدون" ، وكل توصٌاتهم  مجاناً )وفق موضوعات تخصصكم( وٌمكنهم تقدٌم خدماتهم

 .لمراجعكم السابقة تنشر على البروفاٌل وتعلً من مركزكم التنافسً ، وإدارة المنصة تعتبرهم مصدر خدمة مهم للعمالء

مخصص لمشتري محدد" ، لتظهر فً مسجل لها بروفاٌل ، ٌمكنك تسجٌل عرض أو أكثر لها "قٌاسً للعموم أو كل منتج أو خدمة  .7

 السوق اإللٌكترونً ، وٌتم التعامل علٌهم إلٌكترونٌاً إدارٌاً ومالٌاً.

 دراسات السوق التً تنفذها إدارة المنصة من واقع إستبٌانات الرأي أو التعامالت الفعلٌة بٌن األعضاء ، نوفرها لك مجاناً. .8

 خل أو خارج مصر( ٌحق لك المشاركة بها كراعً رسمً )فقط بتكلفتها الفعلٌة(.جمٌع فعالٌاتنا من مإتمرات تروٌج أو معارض )دا .9

 وختاماً جمٌع بٌاناتك ٌمكنك تعدٌلها فً أي وقت إما من خاللنا أو نمنحك تفوٌض لذلك حسب األحوال. .10

 

  ... Interactive Partnership تطبيق مفهوم الشراكة التفاعلية( : 5بند )
 

، وهً تستلزم أن ٌقوم كال ( Prices Plan( الموضحة على منصتنا فً قسم )5على أساس خطة أسعارنا رقم )هذه اإلتفاقٌة مبنٌة 

أن الطرف الثانً لٌس عمٌل لدى الطرف األول )كما فً خطط الطرفٌن بتطبٌق مفهوم الشراكة التفاعلٌة مع بعضهم البعض. وهذا ٌعنً 

مسئولٌة وكامل المنفعة ، أي أن كل من الطرفٌن ٌوظف خبراته وعالقاته وعلمه بمنهج األسعار األربعة األخرى( ، ولكنه شرٌك كامل ال

 تتناسب مع ذلك ، والعرض التالً ٌشرح تفصٌالً هذ الشؤن.إٌجابً لصالح الطرف اآلخر وٌحصل مقابل ذلك على منافع ومكاسب 

 

http://www.imiconsultant.com/File-Upload/Invitation%20for%20Investment.pdf
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بمالحظة هذه اللقطة المنشورة على الصفحة الرئٌسٌة للمنصة ، ٌتعرف المورد )الطرف الثانً( على الخطوات التً ٌتبعها الزائر لكً 

 وأنأن إدارة المنصة )الطرف األول( تكون فً الواجهة  والمحتوى المنشور ٌبٌن،  علً المورد المناسب وٌتخذ قرار شراء صحٌحٌحصل 

إكتساب عمٌل جدٌد مسئولٌة مشتركة. ولكً ٌتم توزٌع داعم لها بسرعة وكفاءة فً الخلفٌة ، وأن نجاح المهمة وون كٌ )الطرف الثانً(

 األدوار بنجاح ، مطلوب من الطرف الثانً ما ٌلً:

ارة ومتابعة أن ٌختار شخص مسئول من شركته ، ٌكون ملم جٌداً بؤنشطتها ولدٌه كفاءة فً إدارة المشروعات ، وٌكلفه "متفرغاً" إلد .1

 حسابه على المنصة ، وٌقوم الطرف األول بتدرٌبه ودعمه حتى إكتمال جمٌع التسجٌالت ونظم التعامل.

 100أن ٌسعى بجدٌة )بعد تجربته العملٌة معنا( بجذب موردٌن آخرٌن لإلشتراك ، وهذا ٌساهم فً إختصار وقت وصولنا لهدف تسكٌن  .2

 .نشآت األعمال ، وسٌسجل ذلك له عند إحتساب أرباح توزع فً نهاٌة السنة على الشركاءمورد حتى نبدأ فً التروٌج للمنصة على م

لترتقى لألفضل. مشاركة الطرف الثانً بالرأي سٌكون هاماً ، وإذا كان لدٌه اإلمكانٌات  المستمر المنصة سوف تحتاج لكثٌر من التطوٌر .3

 أرباح توزع فً نهاٌة السنة على الشركاء.له عند إحتساب للتنفٌذ بسعر التكلفة ، سوف ٌسجل ذلك 

الطرف األول ٌقود المشروع اآلن بمفرده ، وٌرغب تكوٌن مجلس إستشاري من خبراء ، فإن رغب الطرف الثانً ترشٌح نفسه لهذه  .4

 المساهمة فٌكون ذلك أمر مفٌد للمشروع.

إلى شركة مساهمة ، وبالقطع سٌكون هناك أفضلٌة وأولوٌة قبل إنقضاء فترة هذه اإلتفاقٌة ، سٌتقرر تحوٌل الشكل القانونً للمشروع  .5

 لشركاء النجاح أن ٌتملكوا هذا المشروع الذي بنً فوق أكتافهم وبفكرهم.

 

  ... أحكام عامة لهذه اإلتفاقية( : 5بند )

 

 أوالً : يقر الطرف الثاني بما يلي :

 .جمٌعها ٌقبلها وأنه ، المنصة على المنشورة" الموقع إستخدام شروط" صفحة على إطلع قد أنه .1

 فً إنجاح هذا المشروعالمنشورة على المنصة وتعرف منها على الطرف األول وإتجاهاته  "العمل خطة"أنه قد إطلع على  .2

 المخصصة المساحة فً توقٌعه بتسجٌل" بنفسه" ٌقوم ، اإللكترونً برٌده على العقد هذا من pdf بتنسٌق نسخته ٌتلقى عندما أنه .3

 ، وٌكون العقد نافذاً بمجرد سداد الدفعة األولى فً حسابنا البنكً. المعتمدة النسخة هذه لنا ٌرسل ثم ، األخٌرة الصفحة فً لذلك

 لننشر نطلبها التً الحقٌقٌة والبٌانات المعلومات بجمٌع التسجٌل نماذج خالل من أو المراسالت طرٌق عن تزوٌدنا على ٌوافق أنه .4

 التقٌٌم عملٌات إجراءات على ٌوافق وكذلكوال ٌمانع أن نتحقق من تلك المعلومات بؤي طرٌق ،  ، خدمة أو منتج ألي شامالً  ملًفا له

 .العام البحث على النتائج درجات ونشر المنصة على المعرفة الثالثٌن للمعاٌٌر وفًقا

 " بٌنه وبٌن المشتري )إذا طلب المشتري ذلك( لضمان حقوق الطرفٌنطرف ثالث رسمًأنه ٌقبل أن تكون إدارة المنصة " .5

ٌف مجتمعات األعمال أساسٌة وهامة قبل تعرأنه ٌعلم تماماً وٌوافق أن مرحلة تجمٌع )شركاء العمل بمثل هذه اإلتفاقٌة( هً مرحلة  .6

بالتعامل علٌها كمشترٌن ، وأن حسن إختٌار شركاء العمل سٌتطلب وقت لبعض األشهر ، وأن التعجل فً النشر العام لن ٌكون فً 

 المصلحة العامة ، وكلنا شركاء فً الجهد والنجاح إن شاء هللا.

  

https://www.imiconsultant.com/who-we-are/terms-of-use/
https://www.imiconsultant.com/File-Upload/IMI%20Consultant%20Business%20Plan%202021.pdf
https://www.imiconsultant.com/services/members-interests/3rd-party/
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 بما يلي : األول: يقر الطرف  ثانياً 

 وفرص التقٌٌم ومعاٌٌر العرض لعناصر ، والعادل القٌاسً المنهج نفس ، المتنافسة والخدمات المنتجات جمٌعتكون ل أنٌضمن  .1

 .المهنٌة الخدمات

 إلى نقلها له ٌحق وال ، الموقع أعضاء من علٌها حصل والتً ، بنشرها المسموح غٌر البٌانات وسرٌة بخصوصٌةٌتعهد اإللتزام  .2

 .واضح بشكل المالكٌن طلب أو موافقة دون ثالثة أطراف

مورد( أن ٌقوم فوراً بتنفٌذ خطة تروٌج  100أنه ملتزم أمام شركاء العمل أنه بعد تمام تسجٌل ونشر منتجات وخدمات )عدد  .3

محترفة متفق علٌها مع الشركاء لٌضمن لهم زائرٌن من منشآت األعمال بعدد كافً ومستمر. وإن تقاعس عن ذلك فٌكون ملزماً 

 بموجب هذه اإلتفاقٌة.برد ما سدده الشركاء له 

 

 : تعهدات عامة بين الطرفين :  ثالثاً 

 (pdfمرفقات ) وتعتبر الخاصة بالطرفٌن اإللكترونً البرٌد مراسالت عبر الطرفٌن معامالت جمٌع تتم:  الرسمٌة الوثائقبشؤن  .1

ما ٌتم تبادله بٌنهما من وسائل التواصل  أما بشؤن كل .لإلتفاقٌة مكملة رسمٌة وثائقالمتبادلة أو أحدهما المعتمدة بتوقٌع الطرفٌن 

 األخرى بالتلٌفون أو الواتس أو الفٌدٌوكونفرانس أو خالفه فهً وسائل لتسهٌل التواصل ولكنه ال ٌعتد بها حجة قانونٌة ملزمة.

 عن توثٌقها ٌتم أن شرٌطة للعقد مكملة بٌنهما خاصة تفاقٌةإ شروط إضافة وقت أي فً للطرفٌن ٌجوز:  خاصةال اإلتفاقٌاتبشؤن  .2

 .المتبادل اإللكترونً البرٌد طرٌق

 .العربٌة مصر جمهورٌة وتشرٌعات قوانٌن الطرفان ٌحكمبشؤن القوانٌن المنظمة :  .3

 

Contracting Signatures 

Contract ID: Sup-A00-00002021 

Second Party First Party 

Supplier Member Platform Owner 

 
IMI Consultant 

Mahmoud Sharaqa 
Chairman 

 
 

 
 


