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 مقدمة:
 منه، 7، والسيما املادة 2017لعام  38بناًء على أحكام قانون الربيد الصادر ابلقانون رقم  -
 ، والسيما الباب الثاين منها،2018لعام  62صادرة ابملرسوم رقم لايد الرب لقانون  لتنفيذيةوعلى أحكام الالئحة ا -

 ،22/11/2018اتريخ  /51رقم / جملس املفوضني وعلى قرار -

 يلي: ما املتضمنو تراخيص اخلدمات الربيدية األساسية منح نظام صدر  
 

 .الربيدية األساسيةاخلدمات لتقدمي رتخيص المنح وإجراءات شروط  -1

 .تقدمي اخلدمات الربيديةل الرتخيص على صولاستمارة طلب احل -2
 .ة األساسيةاخلدمات الربيدي وإضافة نشاطت، بتأسيس شركة االتعهد -3

 .رتاخيص اخلدمات الربيديةالعامة لالئحة الشروط واألحكام  -4

  .ومالحقها ةاخلدمات الربيدية األساسي لتقدميرتخيص الوثيقة  -5

 .اخلدمات الربيدية األساسية لتقدمي رتخيصال -6
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 رتخيص ال منحجراءات إو شروط 
 األساسية الربيدية دماتاخل لتقدمي

 
 
 
 

  قرار جملس املفوضنيوجب مب املقرة
 22/11/2018 اتريخ /51رقم /
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 الفهرس
 

  .الشروط الواجب توفرها يف طالب الرتخيص   – 1 املادة

 .ص تقدميهاالرتخيالب ط علىجب االو الواثئق    – 2 املادة

  .ةاملعلومات الواجب تزويدها للهيئ   – 3 املادة

 .البت بطلب منح الرتخيص   – 4 املادة

 الب الرتخيص.التزامات ط   - 5املادة 
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 :طالب الرتخيصالشروط الواجب توفرها يف  – 1املادة 

 :الرتخيصطالب ن يكو أن  (أ)
وميارس العمل التجاري يف سورية حسب القوانني ، ، أو فرعاً لشركة أجنبية مسجالً  سوريةمؤسَّساً يفشخصاً اعتبارايً  (1)

 ةييدرب لادمات اخلحمدودة املسؤولية أو مسامهة مغفلة غايتها تقدمي وعلى وجه التحديد، شركة واألنظمة النافذة. 
ي يف حال موافقة اهليئة على منحه التجار سجله  إىل الغاية هإبضافة هذ ،وفق النموذج املرفق، يتعهد أو أن ؛يةساسألا

 الرتخيص
احلالتني يتعهد طالب قيد التأسيس، ويف كال ، أو شركة لديه سجل جتاري شخصًا طبيعيًا سوري اجلنسيةأو  (2)

 ربيديةدمات الاخلتقدمي مسامهة مغفلة غايتها أو  سؤوليةامل ةددو حمة ركبتأسيس ش ،وفق النموذج املرفق، الرتخيص
 .موافقة اهليئة على منحه الرتخيص لحا يف األساسية

 يكون لطالب الرتخيص ترخيصاً سابقاً مت إلغاؤه، مامل متض مدة سنتني على هذا اإللغاء. أاّل   (ب)
 .إليه اعتباره دَّ ما مل يكن قد ر   ،حسب احلال، أو إعساره إفالسهشهر قد أ خيصلرت اب طاليكون  أاّل  (ج)
 له حق استعماهلا أو استثمارها، وتعتمدها اهليئة عالمًة بريديًة خاصة به.مسه أو أن يكون له عالمة جتارية مسجلة اب (د)
 .اسيةاألس يديةت الرب دمااخل ميتقدلأو مديراً يف أي شركة مرخص هلا  أايً من املؤسسني مؤسساً أال يكون  (ه)

 

 ا:ميهتقدعلى طالب الرتخيص الواثئق الواجب  -2املادة 

 تزويد اهليئة ابلواثئق التالية: إليهسابقة، ي طلب ال 1للشروط الواردة يف املادة الرتخيص طالب يف حال حتقيق 
 .ئة )االستمارة(لنموذج املعتمد من اهليلوفقاً  األساسية ربيديةدمات الخلاقدمي ي لتمنط صرخيت لىع طلب احلصول (1)
 .لتقدمي اخلدمات الربيدية األساسية ترخيصاحلصول على طالب  ابسمتسجيل اتجر أو سجل جتاري شهادة  (2)
 .همتواقيعومناذج أصوالً ابلتوقيع واملفوضني أمساء املخولني  (3)
، وصور السجل التجاريشهادة تسجيل اتجر أو  ة أمساؤهم يفالوارديعيني لطبا خاصألشليه وثيقة ال حكم عل (4)

 .هتمعن هواي
سواء داخل  حالية(،أو  سابقة) لطالب الرتخيص ممنوحة ربيديةدمات الاخللتقدمي  تراخيص أي عنخة سن (5)

 اجلمهورية العربية السورية أو خارجها.
 على مطالبة من بناءً  وذلك ،ة سوريةف لي سون ألمخ رهقداوم ،خيصالرت  احلصول على أجر طلب إشعار بتسديد (6)

 اهليئة.
 

  للهيئة:جب تزويدها املعلومات الوا -3ة املاد

 الرتخيص بتزويد اهليئة ابملعلومات التالية:طالب يلتزم 
: يلي ماتتضمن  قبلةملا الثالثللسنوات  صالرتخيوع ط موضنشالل ،أصوالً ، مصدقة لجدوى االقتصاديةدراسة ل (1)

حساب األرابح  ،لتدفقات النقديةا)لتوقعات املالية إضافًة إىل اطلب، متضمنة حجم العرض وال دراسة للسوق)
 ...(.واخلسائر
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 اخلدمات املقرتح تقدميها وأسس حتديدها وحتصيلها. أسعار (2)
 .، وأمساء مدرائهامع عناوينها التفصيلية )املقرات والفروع( ربيديةال ماتداخل دميقت أماكنو ، تجهيزاتال تركيبمواقع  (3)
 .ينستفيدسرية وخصوصية بياانت امللى ، واحملافظة عفظ البياانت واحملتوىحو ألرشفة اآلية  (4)
 اإلجراءات والتدابي األمنية والسالمة العامة اليت ستتبع يف نقل البعائث الربيدية اخلاصة. (5)
 خيص.رت الاحلصول على طالب ة لدى امللعل النقائط عدد وسا (6)

 

  البت بطلب منح الرتخيص: – 4املادة 

من اتريخ مخسة عشر يوماً الرتخيص يف غضون لحصول على ل هشعر بتسلمها طلبمبا ي  طالب الرتخيص  إبخطارتقوم اهليئة  (أ)
النقص أو استدراك ذلك  فيرتتب عليه قدمة من قبله،ملاأو املعلومات ئق الواث يفل خلأو قص ن ودوجويف حال ، له َتسلُِّمها

عن هذه املدة وخالل املدة الزمنية اليت حتددها يف كتاب اإلخطار املذكور أعاله على أال تقل  طره به اهليئةت   وفق ما اخللل
 خيص.على الرت  صولطلب احلد أجر داسرت اب حقه دون ،ابنقضائهااعترب طلبه ملغياً  وإال ،يوماً  ةمخسة عشر 

 .املطلوبة الواثئق واملعلومات كافة  استكماليوماً من اتريخ  نيتسابلبّت يف الطلب خالل مدة ال تتجاوز اهليئة تقوم  (ب)
 فضالر  حالالرتخيص، ويف  نحهمل ما يلزم إجراءضرورة بمبوافقتها و  هتطر  ،لطالبه منح الرتخيصحال موافقة اهليئة على  يف (ج)

 .لذلك املربرةسباب ألابه إبخطار وم تق
 

 :طالب الرتخيصالتزامات  – 5املادة 

ألف ل.س )فقط مخسني ألف لية  /50الرتخيص البالغ قيمته /احلصول على بتسديد أجر طلب طالب الرتخيص يلتزم  (أ)
 .هيددجت وص أسورية(، عند تقدمي طلب منح الرتخي

وط الرتخيص وال سيما م وشر أبحكاااللتزام ، يئة مبوافقتها على منحه الرتخيصطره اهلبعد أن تخيص، الرت  طالبى عل (ب)
 يف وثيقة الرتخيص. االلتزامات املالية الواردة
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 احلصول علىطلب  استمارة
 ربيديةدمات الاخللتقدمي رتخيص ال

 
 
 
 

 وضنيجملس املف قرار املقرة مبوجب
 22/11/2018خ اتري /51/ مرق
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 :طالب الرتخيصل كاملالسم اال (1)
------------------------------------------------------------- 

 :العنوان (2)
------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------- 
 :(والطبيعي االعتباريص طالب الرتخيص )للشخوبياانت اء أمس (3)

 البند على شكل ملحق. يرجى تقدمي بياانت هذا مالحظة:
 
 :)للشخص االعتباري( طالب الرتخيصمال بياانت رأس  (4)

------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------- 

 واملسمى الوظيفي له: رتخيصطالب ال بياانت ممثل (5)
  االسم:

------------------------------------------------------------- 
 اهلاتف:

------------------------------------------------------------- 
 :اهلاتف النقالقم ر

------------------------------------------------------------- 
 م الفاكس:قر 

------------------------------------------------------------- 
 :)إلزامي( صندوق الربيد

------------------------------------------------------------- 
 :ري()خيا اإللكرتوين الربيد

------------------------------------------------------------- 
 :لتقدميهاترخيص احلصول على راد املم  ربيديةلا دماتاخل (6)

------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------- 
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  :ينيلرئيسا اإلدارة يظفمو مدراء املقرات والفروع و بياانت  (7)
 يلي: متضمنة ما بند على شكل ملحقياانت هذا القدمي بيرجى ت :حظةمال 

  العلمية املؤهالت -أ
 اترب اخل -ب
 طالب الرتخيصني العاملني لدى فظلمو التقديري لعدد ال -ج

 ؟ مع اهليئةني تعامل سابق أو حايلأو ألي من املسامه لطالب الرتخيصهل  (8)
-------------------------------------------------------------  

و أ تدل على وجود تعامل سابق ليتا بياانتاملعلومات وال اهليئة بكافة رجى تزويدية بنعم ت اإلجابيف حال كان
  .حايل مع اهليئة

 
 (مات إضافية تدعم الطلب: )إن وجدتمعلو  (9)

------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------- 

 اإلقرار:
 ----------------------------------------- قانوانً أو ممثله طالب الرتخيص بصفيت 

 ماملقدطليب املرفقة مع  اتملعلومئق واالواثو  داتاملستنوكافة ، ه االستمارةاحملددة يف هذملعلومات أؤكد أبن كافة ا
 دقيقة.و ة صحيح ربيديةدمات الاخللتقدمي للحصول على ترخيص 

    ------------------------------------------------------- :الثالثي االسم

 ----------------------------------------------------------- :العنوان

 ------------------------------------------------------ :يفياملسمى الوظ

 -------------------: التاريخ
 

 :قيعتو ال

 ختم الشركة:
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 تعهـد
 

 

سؤولية أو مسامهة مغفلة بعد موافقة اهليئة الناظمة حمدودة امل بتأسيس شركة ------------------- أتعهد أان 

، األساسية تقدمي اخلدمات الربيديةغايتها  اسيةالربيدية األس ماتداخللتقدمي  منطي صيترخعلى طلب منحي  والربيد التصاالتل

ر د أتسيس الشركة فو وتزويد اهليئة بعق ،منحي الرتخيصطلب على  من اتريخ املوافقة أشهر ةستال تتجاوز مدة  لخالوذلك 

 .سجلها التجاريب، و إشهارها

وأجر  رتداد بدل الرتخيص االبتدائيق ابسدون احلو ابق إنذار، دون سرتخيص ء الاغلإب ويف حال عدم التقيد بذلك، فللهيئة احلق

 .الرتخيصاحلصول على طلب باألجر اخلاص و  سنوييص الالرتخ

 

 

 

 اسم صاحب التعهد:

 الشخصية:الرقم الوطين للبطاقة 

 التوقيع:

  201 /     /    التاريخ:  
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 تعهـد
 

 

بعد موافقة اهليئة الناظمة  األساسيةالربيدية دمات اخلتقدمي ضافة نشاط إب ------------------شركة أتعهد أان 

 أشهر ةستخالل مدة ال تتجاوز ، وذلك اخلدمات الربيدية األساسيةلتقدمي  منطي على طلب منحي ترخيص والربيد التصاالتل

 .ركةللش التجاريابلسجل وتزويد اهليئة  ،على منحي الرتخيص من اتريخ املوافقة

وأجر  خيص االبتدائيداد بدل الرت دون احلق ابسرت و لغاء الرتخيص دون سابق إنذار، احلق إب يد بذلك، فللهيئةم التقال عدويف ح

 .الرتخيصاحلصول على طلب باألجر اخلاص و  الرتخيص السنوي

 

 

 

 اسم صاحب التعهد:

 الرقم الوطين للبطاقة الشخصية:

 التوقيع:

  201 /     /    التاريخ:  
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 ت الربيدية دمااخللرتاخيص كام العامة واألح الشروطئحة ال

 

 

 املفوضني قرار جملسب وجمب قرةامل

 22/11/2018اتريخ    /51ذي الرقم / 
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 الفهرس

 التعاريف - 1املادة 
 الرتخيص  نحم - 2 املادة
 تصةخامل، والتعاون مع اهليئة والسلطات والقوانني االلتزام ابألنظمة - 3 املادة

 سراينهالرتخيص و ة مد - 4ادة ملا
 الرتخيص جتديد - 5املادة 
 خيص الرت تعديل  - 6املادة 
 إلغاء الرتخيصجتميد و  - 7املادة 
 انتهاء الرتخيص – 8املادة 
 لرتخيص نطاق ا - 9املادة 
  املقابل املايل للرتخيص - 10املادة 
 واالندماجالتنازل عن الرتخيص،  - 11املادة 

 اطنلبعاقد من اتال - 12ة ادملا
 سريةاخلصوصية وال - 13 املادة

  لكافسة ومحاية املستهاملن تنظيم – 14املادة 
 رها يف أماكن تقدمي اخلدمات املرخصةتوفالشروط الواجب  – 15املادة 
 الشكاوى - 16املادة 
 املخالفات والغرامات – 17املادة 
 دمة الشاملةاخل – 18املادة 
 ةهر لقااة و الق - 19 املادة

 فض النزاعات – 20دة اامل
 اميةام ختأحك -21املادة 
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 التعاريف: -1املادة 

وفضاًل عن  ،ظيمية الصادرة عن اهليئةتنالح اللوائيف و  ،ربيدالاالتصاالت و  ابي املعرفة يف قانوينعتمد املصطلحات والتعت  
 :انهب كل مجان إىل ةدديكون للكلمات والتعابي املوضحة يف هذه الالئحة املعاين احمل ،ذلك

 

 .2017لعام  /38/يف اجلمهورية العربية السورية، الصادر ابلقانون رقم  ربيدقانون ال :"القانون"
 .2018لعام  /62/صادرة ابملرسوم رقمقانون، الالالئحة التنفيذية لل :"الالئحة التنفيذية"

 .االتتصاال نقانو  مبوجب دثةيف سورية، احملوالربيد  تصاالتالاهليئة الناظمة ل "اهليئة":
 رتخيص لتقدميالمنح  شروط وإجراءات النظام املتضمن: : هو"األساسية ديةخيص اخلدمات الربياتر منح  نطام"

خيص تر وثيقة و  خيص اخلدمات الربيدية؛االشروط واألحكام العامة لرت و  ؛مع االستمارة والتعهد األساسية ديةيلرب اخلدمات ا
 .ةساسياأل اخلدمات الربيديةلتقدمي  خيصرت لاو  ها؛الحقمع م ةاسياألس اخلدمات الربيدية

خدمة  رتخيص لتقدميالمنح  شروط وإجراءات النظام املتضمن:: هو "احلواالت املالية الداخليةخيص اتر منح نطام "
خيص تر ة وثيقو  ية؛خيص اخلدمات الربيداالشروط واألحكام العامة لرت و  ؛مع االستمارة والتعهد احلواالت املالية الداخلية

 .خدمة احلواالت املالية الداخليةلتقدمي  رتخيصالو  مع مالحقها؛ واالت املالية الداخليةاحل مةخد
 احلواالت( مع مالحقها.وثيقة ترخيص اخلدمات الربيدية )األساسية أو : هو "اخلدمات الربيديةترخيص  "
ألساسية؛ واخلدمات املرتبطة، د ايرب مات الخد لايشممب، يدق الرب املقدمة يف سو مجيع اخلدمات : "اخلدمات الربيدية"

 وخدمات القيمة املضافة.
ع البعائث الربيدية يف الداخل استالم؛ وتليص؛ وفرز؛ ونقل؛ وتوزيع؛ وتسليم، مجي ":اسيةاألس يةدمات الربيداخل"

ا االحتاد قرهي ىية أخر يدر بمات دخي وأالصناديق الربيدية، ويق الطوابع الربيدية وغيها، وتركيب واخلارج، وإصدار وتس
 الربيدي العاملي واالتفاقات الدولية واهليئة.

ية؛ وخدمات التوفي؛ وخدمات التأمني؛ اخلدمات املالية مبا يشمل خدمات الدفع كاحلواالت الربيد "اخلدمات املرتبطة":
خار؛ والشيكات إلدا توحسااب؛ ةيربيدلات اباملتضمنة فتح احلسا ، أو اخلدمات املصرفية الربيديةاحملول عليه وخدمات

 .الربيدية أبنواعها، واليت قد يكون لبعضها صفة اخلدمات احلصرية
رتبطة املتوفّرة، بغرض تسهيل ربيديّة األساسية أو اخلدمات امل: أّي خدمة تضاف إىل اخلدمات ال"خدمات القيمة املضافة"

 يدة.تقدميها أو تقدمي خدمات جد
 .ترخيص اخلدمات الربيديةددة يف رخصة واحململامات داخل: "نطاق الرتخيص"
 اخلدمات املرخصة. كاين لتقدمي: احليز امل"النطاق اجلغرايف للرتخيص"
 .واحملدد يف كتاب اإلخطار الرتخيص خ منحريات :"سراين الرتخيصاتريخ "

 .خ منحهريواتص خيرت ال هنحلى مفقة عاو ملله اب هو وثيقة صادرة عن اهليئة، يتم مبوجبها إبالغ املرخص خطار":اإل" كتاب 
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 .قانون الربيدوجب أي شخص حاصل على ترخيص متنحه اهليئة مب: "املرخص له"
والقرارات والتعليمات واإلجراءات واملبادئ التوجيهّية،  واللوائح التنظيميةالقوانني جمموعة السياسات و : "اإلطار التنظيمي"

  االتصاالت والربيداهليئة، وفقًا ألحكام قانوين يّة أوالسور  مةكو حلا عتمدهايت تا، الالهتوتعدي وغيها من األحكام املماثلة،
  سورية.اجلمهورية العربية اليف  والربيد، بغرض تنظيم قطاع االّتصاالت هما التنفيذيةيتئحوال

 .من قبل املرخص له بتقدميها اخلدمات الربيديةصل على : أي شخص حي"املستفيد"
 

 يص:لرتخمنح ا - 2ادة ملا

بطلب إىل اهليئة تقدم ال اخلدمات الربيدية جيب على من يرغب بتقدمي ،والئحته التنفيذيةالربيد قانون حكام أب اسساملن دو 
ردة يف نظام ترخيص اخلدمات الوا شروط وإجراءات منح ترخيص لتقدمي اخلدمات الربيديةوفق  ،لرتخيصصول على ااحل

 .الرتخيص يفدة احملدّ الرتخيص الالزم لتقدمي اخلدمات  نحمب ،لبلطا علىقة وافملال احيف  ،يئةوتقوم اهل .الربيدية
 

 :والسلطات املختصةوالتعاون مع اهليئة  ،والقوانني نظمةااللتزام ابأل -3 دةاملا

ى ته. وعليالوتعد ،ريةة السو على املرخص له االلتزام الدائم أبحكام اإلطار التنظيمي النافذ املعمول به يف اجلمهورية العربي (أ)
تنظيمية والقرارات الصادرة عن ، واللوائح اليديةاخلدمات الرب ترخيص نظام التنفيذية، و  تهوالئح الربيد نونصوص قااخله وج

 اهليئة.
 ذيةالتنفي تهوالئحالربيد يلتزم املرخص له ابلتعاون الكامل مع اهليئة أو أي سلطات أخرى معنية، كما هو حمدد يف قانون  (ب)

 .يصخلرت وا
 .الكاملة طلبات األمن الوطين وعلى نفقتهبية مجيع متتلب لهص تزم املرخلي (ج)
لعدلية لدى اهليئة، تطبيقًا ألحكام الباب الثاين اتاذ مجيع اإلجراءات الالزمة لتيسي أعمال الضابطة اله خص املر على  (د)

 الربيد.ون عشر من قان
 يلي: مباام لتز اال ،طيلة مدة الرتخيص، جيب على املرخص له (ه)

 مبعايي التقيدو عالية  جودة ذات أداء مبستوايت ،لرتخيصاجلغرايف لنطاق اليف حدود  ،صةرخملت اماقدمي اخلدت (1)
 ات الصلة. اللوائح التنظيمية ذاليت حتددها اهليئة يف اخلدمة جودة

 .يصرتخالتنفيذية و لاحته ئواليد رب الزويد اهليئة جبميع التقارير والبياانت واإلحصاءات الواردة يف قانون بت تزاماالل (2)

 تسديد مجيع التزاماته املالية يف األوقات احملددة يف الرتخيص. (3)

 الرتخيص.وثيقة يف املذكور  ،جلغرايفوالنطاق ا ، اخلدمات املرخصةااللتزام حبدود نطاق الرتخيص (4)

ت الواملؤهات ابخلرب  عونيتمت لكادر الوظيفي املالئم؛ ومدير مستقل ملقره الرئيسي ولكل فرع من فروعه؛ اتعيني (5)
 وبة والالزمة ملمارسة نشاط تقدمي اخلدمات املرخصة.طلملا

ات اخلدم من قبل املرخص له، بغرض تقدمي واحلاسوبية اليت يتم استخدامهالكرتونية اإلة كافة األجهز التصريح عن   (6)
 خصة.ملر ا
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 .والً أصأتمني يصة ب بولجمبو روعه التأمني على املوجودات النقدية والثابتة يف مقره الرئيسي وكافة ف (7)

ي فرع؛ أو إجراء أي تعديل على إدارة أي من عدم افتتاح فروع جديدة؛ أو نقل مقره الرئيسي؛ أو نقل أو إلغاء أ (8)
املقرات كافة ل العناوين التفصيليةإبعالم اهليئة عن  تزمويل ، إال مبوجب موافقة مسبقة من اهليئة.مقراته وفروعه

 .رتخيصالط شرو و  ألحكام قاً وف هائرادماء وأمس الفروع لديهو 

وعن  ،ي عامل الوكالء التابعني له معاملة الفروعو  ،فروعهعن كافة مقراته و مسؤولية كاملة يكون املرخص له مسؤواًل  (9)
 . جيوز تقدمي أي من اخلدمات ألي مرخص له آخر يف نفس الفرعوال ،يهاة نشاط تقدمي اخلدمات املرخصة فممارس

ية يف تقدمي والتدابي األمنية والصحية والبيئية والسالمة املهنابإلجراءات ة لقتعامللتعليمات زام ابتلالا له على املرخص (10)
  .اخلدمات املرخصة

 

 :سراينهص و مدة الرتخي - 4املادة 

يف  ةددة احمللفرت ل اً وفق، ويبقى ساراًي واحملدد يف كتاب اإلخطار هيدخل الرتخيص حيز النفاذ اعتبارًا من اتريخ سراين
 .5املادة وفق أحكام  جديد للتالً ابن قكو ، ويلرتخيصا

 

  الرتخيص:جتديد  – 5املادة 

دد متتالية، ويشرتط على املرخص له للحصول على جتديد جتديد الرتخيص ابتفاق الطرفني )اهليئة واملرخص له( ومل وزجي (أ)
 يلي: اااللتزام مبيص الرتخ

على األقل )االستمارة(، قبل ثالثة أشهر  ئةين اهلم ج املعتمدذ و النم وفقخيص الرت د ديالتقدم إىل اهليئة بطلب جت (1)
 لرتخيص.من اتريخ انتهاء مدة ا

 .روط الرتخيص املمنوح لهوأبحكام وشالنافذ، ر التّنظيمي أبحكام اإلطاخالل فرتة ترخيصه السابقة االلتزام  (2)
 .صيرتخد التجديل هاتزويد اهليئة بكافة املعلومات والواثئق اليت تطلب (3)

نح امل ال  (ب)  من هذه املادة. يف حال إخالله أبحد الشروط الواردة يف الفقرة )أ( طلب التجديد حقه خص لر مي 
 جديدة. حكام وشروطأب الرتخيصجيوز للهيئة جتديد  (ج)

 

  تعديل الرتخيص: – 6املادة 

 اءإجر  يفنيتها عن  بقاً سمن إلعالتقوم اب على أن ، اخلدمات الربيديةالرتخيص لتقدميمنح حيق للهيئة تعديل شروط  (أ)
 .للتعديا

 هلم يف احلاالت التالية:  جيوز للهيئة تعديل شروط وأحكام الرتخيص املمنوح للمرخص (ب)
 عند جتديد الرتخيص. (1)
 التنظيمي. اإلطارتعديالت لرتخيص مع مطابقة ا عند ضرورة (2)
 .ةالربيديات دماخل دميمق ءسني أداإذا تبني للهيئة ضرورة وضع شروط جديدة، هبدف تنظيم السوق وحت (3)
 رتخيص.لظروف االقتصادية أو األمنية أو االجتماعية مبا يستدعي تعديل الا تغي (4)
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 املصلحة العامة.ملتطلبات األمن الوطين، ووفقاً ملقتضيات  قيقاً حت (5)
 

 :جتميد وإلغاء الرتخيص – 7املادة 

كلياً أو   ،إلغاءهيص، أو خلرت يد امللهيئة جتق حي ،ديلرب ن او لقان فيذيةمن الالئحة التن 10و 9دون اإلخالل أبحكام املادتني  (أ)
 جزئياً، وذلك يف احلاالت التالية:

تسديد عدم أو  صة وفق أحكام وشروط الرتخيص،خابلبدء ابإلطالق التجاري للخدمات املر تزام املرخص له ال عدم (1)
 .مسبق خطارإىل ة إجدون احلاو  يف الرتخيصخالل املهل احملددة  ، وذلكبدل الرتخيص االبتدائي

 اهليئة قبل ثالثة أشهر من اتريخ رخص له وموافقة اهليئة، على أن يتقدم املرخص له بطلبه إىلمن املب طلعلى  بناءً  (2)
 ذي يريده.التجميد أو اإللغاء ال

 يفصوص عليها ، أو عدم التزامه بتنفيذ االلتزامات املنالنافذ عدم التزام املرخص له أبحكام اإلطار التنظيمي (3)
 وح له.منامل يصخلرت ا

و غيها من حاالت انقضاء ية القانونية للمرخص له ابحلل أو التصفية أو إشهار اإلفالس أخصلشا اءقضان (4)
 الشخصية القانونية.

، دون احلصول على موافقة االندماج مع أو يف شركة أخرىابلتنازل عن الرتخيص، أو املرخص له  يف حال قيام (5)
 ئة.مسبقة من اهلي

قة ، دون احلصول على موافةاخلدمات املرخصبتقدمي  طن مع طرف آخر فيما يتعلقباقد من العاابلت هص لرخملقيام ا (6)
 اهليئة.

 حكام وشروطألات املستحقة عليه يف املواعيد احملددة وفقًا عدم التزام املرخص له بتسديد األجور واملسامه (7)
 الرتخيص.

السيما يف اإلطار التنظيمي،  ات الصلةذ ألحكاملًا وفق، امنهّد افسة، أو حتقيام املرخص له مبمارسات تّل ابملن (8)
 اهليئة.يت تصدرها ملنافسة الالالئحة التنظيمية ملبادئ محاية ا

 .وفق ماتقدره اهليئة مسبق جة إىل إخطاربات األمن الوطين ودون احلاعدم التزام املرخص له مبتطل (9)
رتخيص غي ه ومت على أساسها منحه الل ا املرخصهبتقدم  ليتق ائوالواث ماتإذا تبني للهيئة أن البياانت واملعلو  (10)

  صحيحة.
ستحقات املالية املرتتبة عليه سواء وتصفية كافة االلتزامات وامل خيص، يلتزم املرخص له بدفعيف حال إلغاء أو انتهاء الرت  (ب)

اء الرتخيص؛ تهاء أو انلغريخ إن اتر مها ثالثة أشوذلك خالل مهلة أقصاه املستفيدين من خدماته املرخصة، جتاه اهليئة أو
 .أن يرتتب على اهليئة أي التزامات جتاه املرخص لهودون 

 

 انتهاء الرتخيص: -8دة اامل

، أو يف حال اتفاق الطرفني على التجديد األساسية، أو اجملددة يف حال عدمنقضاء مدته يعترب الرتخيص منتهياً يف حال ا
ط واألحكام العامة لرتاخيص من الئحة الشرو  5املادة  امقاً ألحكوفخيص رت ال ديدمن شروط جت إخالل املرخص له أبي

 وذلك مبوجب قرار من اهليئة.اخلدمات الربيدية، 
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 نطاق الرتخيص: - 9املادة 

اخلدمات  هذهلتقدمي والنطاق اجلغرايف  ،المرخص له تقدميهاليت ميكن لاخلدمات املرخصة  الربيديةخلدمات ا دد ترخيصحي
 .جلمهورية العربية السوريةارج أراضي اأو خ لداخاًء و س

 

 املقابل املايل للرتخيص: - 10املادة 

 ،الوفاء بتسديدها على املرخص لهلواجب ا ر املاليةومجيع األمو  الرتخيصوبدالت جور أالربيدية خلدمات ا ترخيصحيدد 
 .ذات الصلة يةمائح التنظيلو ال وأ صلرتخيا شروطام و ألحك اً وفق للتغيي ةقابلمجيع املبالغ املالية كون تو 

 

 :، واالندماجلرتخيصاالتنازل عن  – 11املادة 

له، دون احلصول مسبقًا على موافقة اهليئة؛ ويبقى  يتنازل، كليًا أو جزئياً، عن الرتخيص املمنوح مرخص له أنال جيوز لل (أ)
 تنازل.للسابقة لا فرتةلاعن عليه  ستحقةامل اليةزل مسؤوالً عن كل االلتزامات املاملرخص له املتنا

على ترخيص، دون احلصول مسبقًا على حاصلة كانت   إنال جيوز للمرخص له االندماج مع أو يف شركة أخرى، حىت و   (ب)
 اج.ستحقة عليه عن الفرتة السابقة لالندمويبقى املرخص له املندمج مسؤوالً عن كل االلتزامات املالية املموافقة اهليئة؛ 

اللتزام ى التنازل، إرفاق تعهد خطي من املتناَزل له ابحصول على موافقة اهليئة عللم بطلب لقدالت دن، عخص لهر على امل (ج)
لمستفيدين ى املرخص له املتنازِل لصاحل اهليئة أو لاملالية املستحقة علوجبميع االلتزامات  ؛جبميع أحكام وشروط الرتخيص

. وتطبق هذه األحكام أيضًا يف حالة افذنال يميلتنظار اطاإلو خيص رت الشروط و  حكام، وفقًا ألمن خدماته املرخصة
 االندماج.

ص له بقرارها وبيان األسباب املوجبة لذلك، نازل أو االندماج، تقوم إبخطار املرخنح املوافقة على التيف حال رفض اهليئة م (د)
 وافقة.ملاطلب  دميتقة بقيات املرفثبوتكافة األوراق والاستكمال  خالل فرتة ثالثني يوم من اتريخ 

 

 التعاقد من الباطن: – 12ادة ملا

حلصول مسبقاً رخصة، إال بعد اع طرف آخر فيما يتعلق بتقدمي اخلدمات املال جيوز للمرخص له، التعاقد من الباطن م (أ)
يص خالرت  طو وشر حكام أة بتنفيذ تعلقاملعلى موافقة اهليئة، مع بقاء املرخص له مسؤواًل مسؤوليًة كاملًة عن مجيع التزاماته 

ضمن التزامه أبحكام وشروط الرتخيص ي امبيف هذا الصدد  اليت ي ربمهاتضمني العقود يرتتب عليه  ؛ وابلتايللهح و املمن
 .املمنوح له

 قد مع الغي لتوريد التجهيزات الالزمة لتقدمي اخلدمات املرخصة تعاقداً من الباطن. التعاال يعترب (ب)
له يتضمن األسباب املربرة لذلك، ، بعد توجيه إخطار للمرخص تيف أي وقو  حها،نمعد تها بقسحب مواف هيئةجيوز لل (ج)

 عقولة إلهناء عقده مع املتعاقد من الباطن.ومنحه فرتة م
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 :اخلصوصية والسرية - 13املادة 

 اع عننمتابال هيلتزم املرخص لعاشر منه، ال والئحته التنفيذية والسيما البابالربيد ون اإلخالل أبحكام قانون د
من قانون  35ادة يها يف املاملنصوص عل، إال يف احلاالت الربيديةواحلواالت والبعائث  ستفيدينات املومشاء معلإف

 .الربيد
 

 :ة املستهلكايومح سةملنافظيم اتن – 14املادة 

 ،آخررين هلرم رخصمر عمرق تفراالاب أو ،رخص له مبفرردهامل على حيظروالئحته التنفيذية، الربيد كام قانون حدون اإلخالل أب
 :يلي االلتزام مبا وجيب على املرخص له .يتهاالفع من التقليل أو امنعه أو املنافسة من احلد شأهنا من مارساتالقيام مب

 ملرخص له آخر.أو العالمة الربيدية سم التجاري اليد الم أو تقاستخدا معد (1)

يكررون  ،آخررررخص لره مرر لركمبررا يف ذ ،آخرر شررخصأي  عمرر فامهراتعردم الرردخول يف أي ترتيبرات أو اتفاقيررات أو ت (2)
ة ، إال بعد احلصول على موافقة اهليئة وأية جهرلمنافسةلقييد التأثي يف تثبيت األسعار أو ت الغرض منها، أو تسبب،

 ذلك.ب عنيةأخرى م

مرن  نيدفيسرتملابرني  ،مرن حيرث األجرور أو جرودة اخلدمرة أو الشرروط األخررى املطبقرة غري املرربر سرواءً  ،عدم التمييز (3)
 .يف حال خضوعهم لظروف متماثلةصة رخته املخدما

 .لصلةت اذا لوائحها التنظيميةالرتخيص و اهليئة يف  ددهاحتملنافسة ية ممارسات أخرى خملة ابعدم القيام أب (4)
 

 :رها يف أماكن تقدمي اخلدمات املرخصةتوفالشروط الواجب  -15 دةاامل

 الشروط التالية:، علفرو ملركز الرئيسي واا، ملرخصةات الخدمل هميتقد نيف أماك روفّ يلتزم املرخص له أبن ي  
 

من حيث اخلدمات ص تتجاوز لوحات الداللة نطاق الرتخي وأاّل اري للمرخص له، تجالاالسم لوحات داللة تتضمن  (1)
 .اجلغرايفاملرخصة والنطاق 

 .الرتخيصد يف دحم وه امل اً ووفق، بعقود رمسيةاملرخص له قبل من أن تكون مملوكة أو مستأجرة   (2)

 بع. مر مرت /20عن /فرع مرت مربع، وال /30تقل مساحة املركز الرئيسي عن/ اّل أ (3)

 .بناءويف الطابق األرضي من ال على الشارع العام إطاللة (4)

 أن تراعى فيها النواحي اجلمالية من حيث اإلكساء. (5)

 ة وشبكات حاسوبية.ثبوسائل اتصال حدي ةزودم (6)

  .ءطفاإو  رة وإنذابقار أبجهزة م ةزودم (7)
 

 شكاوى:ال -16 املادة

وى ، تطبق القواعد املتعلقة ابلشكاا الباب الرابع منهاوالسيمفيذية التنحته والئالربيد دون اإلخالل أبحكام قانون 
 ىعلو  دين أو املرخص هلم يف نطاق سوق الربيد.يتصاالت على الشكاوى املقدمة من املستفواملنصوص عليها يف قانون اال

 .ستفيدينملمع ا تالفااخل ومعاجلتها وحلوواضحة، لتلّقي الشكاوى الة وعادلة عّ إجراءات ف يتخذ نه أرّخص لملا
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 ات: والغرام املخالفات -17 املادة

والئحته الربيد واملرتكبة من قبل املرخص له وفقًا ألحكام قانون بنطاق سوق الربيد لفات املتعلقة ل مع املخايتم التعام
 فة.ملخالاجم ع وحنو اجلزاء مبا يتناسب مع الغرامة و هليئة مقدار دد احتو  ،نهم 39 ملادةاما وال سي ةيذالتنفي

 

 اخلدمة الشاملة: -18املادة 

بتقدمي واملتعلقة  اليت تصدرها اهليئةجيب على املرخص له االلتزام ابلشروط الربيدية الشاملة،  دون املساس بسياسة اخلدمة
ر السع حيث ة منوخباص، أاًي كان موقعهم اجلغرايف، فراد اجملتمعيع أمجاملة إىل الش دمةخلابمولة شملاخلدمات الربيدية ا

 ودة.واجل
 

 القوة القاهرة: -19املادة 

يؤدي الستحالة تنفيذ املرخص له اللتزاماته   ،يف الرتخيص غي متوقع، وال ميكن دفعهإرادة طر خارج عن أي حدث  يه (أ)
أو  لعجزوا الزل، والفيضاانت، وأي ظروف مناخّية قاسية أخرى،اعق، والز ف، والصو اصوالعو  ،قياحلر ك  كليًا أو جزئياً،

 اخل....اإلرهابّية، وأعمال الشغب،  ات الطاقة، واحلروب والعملّيات العسكريّة، واألعمال إمدادالنقص يف

دون وفاء ، وحالت قانوانً  اهيأحداث تدخل ضمن مفهوم القوة القاهرة املستقر عل ،الرتخيص مدةخالل ، ذا وقعتإ (ب)
خطياً  ر من القوة القاهرة إعالم اهليئةرخص له املتضر ى املب علالرتخيص، وجيف املرخص له أبي من التزاماته الواردة 

ويرفق هبذا اإلعالم بياانً أوليًا بطبيعة االلتزامات اليت . يف أقرب وقت ممكن مبجرد علمه بوقوعها ،ها وطبيعتهابتاريخ وقوع
 ت.ابملستندامؤيداً  هابوقوع تثر أت

ابلوفاء هبا طاملا استمرت القوة  وال يكون املرخص له ملزماً خيص، لرت ا جيوز للهيئة أن تعلق الوفاء اباللتزامات املذكورة يف (ج)
وذلك فقط إذا كان عدم القدرة على الوفاء اباللتزامات ال ميكن تالفيه ابتاذ إجراءات منصوص عليها صراحة  ،القاهرة

 .رتخيصالج منوذ أو اللوائح التنظيمية الصادرة عن اهليئة مبا فيها  التنفيذيةوالئحته ن القانو يف 

 التالية: أي من احلاالت يف أعالهاملذكورة  القوة القاهرةأبحكام ال حيق للمرخص له التذرع  (د)

املمكن كان من   أوصرفه، ء تإذا كان املرخص له املتذرع ابلقوة القاهرة هو من تسبب حبدوثها نتيجة إمهاله أو سو  (1)
 ص له.ملرخنب حدوثها أو احلد من نتائجها لوال إمهال أو سوء تصرف اجت

 .يذ االلتزامات ابلرغم من القوة القاهرةال كان من املمكن تنفيف ح  (2)
 

 :فض النزاعات -20ملادة ا
، ذلك حال تعذر نية، ويفالأ حسن دمب ابلطرق الودية مع مراعاة الناشئة بني املرخص له ومرخص هلم آخرين،النزاعات حتل 

 .الربيد من قانون 37املادة  والواردة يف النزاعاتل هذه مة حللناظوفق األحكام ا همجيري البت ابلنزاعات الناشئة بين
 

 أحكام ختامية: -21املادة 

 تدخل هذه الالئحة حيز التنفيذ اعتباراً من اتريخ نشرها يف اجلريدة الرمسية. (أ)

 .وقت تراه مناسباً حة يف أي ذه الالئه تعديل يف قاحلة للهيئ (ب)
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 رتخيص  ال ةوثيق
 األساسية يةيدرب دمات الاخللتقدمي 

 
 
 

 جملس املفوضني قرار مبوجب ةاملقر 
 22/11/2018اتريخ  /51رقم /
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 الفهرس

 .تعاريفال -1املادة 
 .الواثئق اليت يتألف منها الرتخيص -2املادة 
 .التفسري -3املادة 
 لنطاق اجلغرايف.او ، لرتخيصنطاق ا -4املادة 
 .ةاخلدمات املرخص -5املادة 
 .املرخصة خدماتاإلطالق التجاري للة الرتخيص، و مد -6املادة 
 .وفري املعلومات والبياانت واملستندات والتقاريرت -7املادة 
 .لتزامات الفنيةاال -8املادة 
 .جودهتاان ستمرار تقدمي اخلدمات وضما -9املادة 

 .ت املنافسةضماان -10ملادة ا
 .تهافيأسعار اخلدمات وشفا -11املادة 
 .، والعالقة معهمتفيديناملس واجبات املرخص له جتاه -12املادة 
 .االلتزامات املالية -13املادة 
 .سرية البعائث الربيدية -14املادة 
 .تعويضات واملمنوعاتال -15املادة 
 .لربيديةا البعائث وزيع(ت وأ)عاقد لنقل لتا -16املادة 
 .انتهاء الرتخيص -17املادة 
 .ت والغراماتخالفاامل -18املادة 
 .ةالعالمة الربيدي -19املادة 
 اإلخطارات. -20املادة 
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 تعاريف:ال -1املادة 

واألحكام لشروط ا ةحف الواردة يف الئوالتعاري 2017لعام  /38/ رقم ربيديف قانون ال الواردة دون اإلخالل ابلتعاريف
 وثيقةعند تطبيق أحكام  إىل جانب كل منها املبينةاملعاين  اآلتيةي والتعاب للمصطلحاتيكون  ،للرتاخيص الربيدية العامة

 :الرتخيص وثيقة ، مامل ينص صراحًة على خالف ذلك يفهالرتخيص هذ
 بطاقات الربيدية؛رسائل والد، كاليرب لترسل عن طريق ا مصطلح عام يطلق على كل إرسالية "البعائث الربيدية":

 رزم الصغية؛ والطرود الربيدية وغيها.واملطبوعات؛ ومكتوابت املكفوفني؛ وال
 من اإقراره، بعد ومالحقها األساسية يةلربيددمات ااخللتقدمي  رتخيصال وثيقةهو  ":األساسية يةلربيددمات ااخل "ترخيص

 .يف اهليئة جملس املفوضني
 .بتقدميها املرخص له من قبل ربيديةالمات داخلل على خص حيصش يأ :"ستفيد"امل

وتبدأ من اتريخ سراين الرتخيص وحىت اتريخ  ،اخلدمات املرخص هبالتقدمي  للمرخص لهالفرتة احملددة  ":صمدة الرتخي"
 انتهائه.

 وأ جراءاتص أي إصو خبإرشادات ملشرتكيه تتضمن  الربيدية اتدماخلوثيقة ينشرها مقدم  ":النشرة االسرتشادية"
 .ونوعيتها وأماكن تقدميهاة خصاخلدمات املر متعلقة بتقدمي أو شكاوى أو شروط معلومات 

 .تقدمي اخلدمات املرخصةأية أجهزة أو معدات أو أدوات تستخدم ألغراض  :"التجهيزات"
 .ةصمن اخلدمات املرخ بتقدمي أياملرخص له هو بدء  :"ةإلطالق التجاري للخدمات املرخص"ا

 األول.انون ولغاية احلادي والثالثني من كمدة اثين عشر شهراً، متتد من األول من كانون الثاين : املالية" "السنة
 البدل النقدي الذي يقوم املرخص له بسداده إىل الدولة عند منحه الرتخيص. بدل الرتخيص االبتدائي":"

سنواًي يف مقابل األعباء اليت تتحملها للقيام  اهليئة دها إىلداسب يقوم املرخص له األجور اليت :"أجور الرتخيص السنوية"
 .الرتخيص وثيقةحتدده بنود  ماق التنظيمية، وجيري احتساهبا وفمبهامها 

 اليت يتألف منها الرتخيص: الواثئق -2املادة 

 املمنوح للمرخص له: الرتخيص جزءاً ال يتجزأ من اآلتية الواثئق تعد
 .اهتالوتعدي الرتخيص ثيقةو  (1)
 .وتعديالهتا الرتخيصوثيقة  حقمال (2)
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 ري:ــــالتفس -3املادة 

 لبس:ي أل تفادايً 

 الرتخيص.وثيقة ، ي عتّد بر االرتخيص ومالحقهوثيقة بني يف حال وجود تعارض  (1)
ي عتّد دية، يف حال وجود تعارض بني شروط وأحكام الرتخيص والشروط واألحكام العامة لرتاخيص اخلدمات الربي (2)

 اخيص اخلدمات الربيدية.رت العامة ل حكامألاو  لشروطاب
 .ومالحقها الرتخيص وثيقةيف والفقرات الواردة فة املواد والبنود كا  يقصد بهالرتخيص وأحكام شروط  مصطلح (3)

 :، والنطاق اجلغرايفنطاق الرتخيص –4املادة 

  العربية السورية، اجلمهوريةخارج  ىلإمن و  (و/ أو)داخل  صةاملرخ دماتاخلدمي تقبله  يشمل نطاق الرتخيص قيام املرخص
 .الرتخيص املنصوص عليها يف واألحكامللشروط  وذلك وفقاً ، الرتخيص وثيقةمن  5كما هو مبني يف املادة 

 :ةاخلدمات املرخص –5املادة 

إال  ةصخأي خدمة أخرى غي مر  ظر عليه تقدميوحي  ، فقط /1يف امللحق رقم / احملددةجيوز للمرخص له تقدمي اخلدمات  (أ)
 .ئة، ووفقاً ألحكام اإلطار التنظيمييوافقة اهلمب

رقم الواردة يف امللحق  ةوابط خاصة لتقدمي اخلدمات املرخصأو ض شروطو أي أجور إضافية أالحقاً  تفرضأن ميكن للهيئة   (ب)
/1/. 

 وفق اإلجراءات اليت حتددها.   /1رقم /جيوز للهيئة تعديل امللحق   (ج)

 :املرخصة لخدماتلالتجاري  إلطالقاو  مدة الرتخيص، –6املادة 

اب إخطار منح الرتخيص الصادر عن اهليئة إىل خ سراين الرتخيص احملدد يف كتيدخل الرتخيص حيز النفاذ من اتري (أ)
ة لرتاخيص من الشروط واألحكام العام 5، ويكون قاباًل للتجديد وفق أحكام املادة عاماملرخص له، ويبقى ساراًي ملدة 

 ة.يدياخلدمات الرب 

 سراينمن اتريخ أشهر  ثالثةخالل فرتة أقصاها  ةإلطالق التجاري للخدمات املرخصابرخص له ابلبدء يلتزم امل (ب)
 .يف حال عدم موافقتها على متديد الفرتة قرار من اهليئةوجب مب الغياً  ترخيصهيعترب وإال  ،املمنوح له الرتخيص

قبل  ،يقدمهاسابخلدمات اليت و  ؛ةاملرخصلخدمات لالتجاري  إلطالقا خبتاري الغ اهليئة خطياً إببيلتزم املرخص له  (ج)
 .على األقل شهرطالق بفرتة اإل
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 :توفري املعلومات والبياانت واملستندات والتقارير -7ملادة ا

هيئة، هبا لل ملية والقانونية اليت تقدواملستندات الفنية واملاواملعلومات والواثئق يلتزم املرخص له بضمان صحة مجيع البياانت  (أ)
 .الرتخيصمنحه على أساسها  متّ و 

كافة قواعد البياانت والتطبيقات املوجودة لديه إىل   وكامل حة نفاذ دائمالالزمة إلات كافة املتطلبات يلتزم املرخص له بتأمني  (ب)
 .قراءة فقطالوبصالحيات  ،يف اهليئة املخولنيإىل 

 مع إمكانية التعديل وفقاً ملا تطلبه الحقاً. ة،يئطلبها اهلاليت ت رظام خاص لتوليد التقارينيلتزم املرخص له بتأمني  (ج)
؛ ملتزماً اليت تطلبها اهليئة ،لدورية وغي الدوريةا والتقارير والتفسيات، واملعلوماتاانت املرخص له تقدمي كافة البيلى ع (د)

 لوثيقة /2/ مللحق رقمد يف ار و ة. وعلى وجه اخلصوص ما اهليئ لذي حتددهوالشكل املوعد بضمان دقتها وصحتها، واب
 .الرتخيص

وكافة البياانت اليت هلا  ابملستفيدين من خدماته املرخصة،صة افة البياانت واملعلومات اخلابك يلتزم املرخص له ابالحتفاظ (ه)
 ن اتريخ إنشاء البياانتماألقل اعتبارًا  لفرتة تساوي مدة الرتخيص علىلديه، وذلك  البياانت يف قواعد مايل أثر

 ة.ور مات املذكاملعلو و 
 :فنيةال االلتزامات   -8املادة 

كما يلتزم   العامة. السالمةالصحة و و حبيث ال تشكل خطرًا على البيئة  التشغيل اآلمن لتجهيزاته،عن  املرخص له مسؤوالً  يكون
ًا على أي تعديل أو تغيي بقاهليئة مسوافقة م ابحلصول علىو لشبكة لديه، اهليئة عن أماكن وجود التجهيزات ومكوانت اإبعالم 

 يطرأ هبذا اخلصوص.

 :وضمان جودهتااخلدمات  استمرار تقدمي   -9املادة 

عليه يئة، و للمستفيدين بشكل متواتر ومنتظم وفق املعايي اليت تضعها اهلأبداء اخلدمات املرخصة االلتزام على املرخص له  (أ)
 .ووفقاً لإلطار التنظيمي تجدةسالظروف املفق مع او تطويرها مبا يت

 تقدمي اخلدمات املرخصة إال مبوافقة مسبقة من اهليئة. له التوقف كلياً أو جزئياً عنال جيوز للمرخص  (ب)
للهيئة  ، جيوزملرخصةا اتاخلدمتقدمي وضمااًن الستمرار  ؛من الالئحة التنفيذية 10املادة حكام أ عالوًة على تطبيق  (ج)

حتددها  انتقاليةلفرتة  العمل، االستمرار يف ، جزئيًا أو كلياً ترخيصه قرار إلغاء اتذت حبقهي خص له الذن املر م الطلب
أو أن  قبل اتريخ اإللغاء، ث الربيدية املكلف بنقلها أو توزيعهائستكمال نقل البعاال الضروري والالزملقدر ذلك ابو  ،اهليئة

 ب علىدون أن يرتتو  اليت تقّررها وعلى نفقته اخلاّصةة املدّ  اللآخر خ هلمرخص أن يعهد بذلك ألّي ه تطلب من

  .تكاليف إضافية املستفيدين لقاء ذلك أي
املرخصة تقدمي خدماته باملرخص له الذي اتذت اهليئة حبقه قرارًا بتجميد ترخيصه، جزئيًا أو كلياً، االستمرار على  (ه)

 .وفقاً لألحكام والشروط الواردة يف الرتخيصو  ،خ التجميداتري لبقن طلبوا اخلدمات الربيدية الذيلمستفيدين ل
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 :ضماانت املنافسة   -10املادة 

اليت تنص عليها  املرخص له، سواء مبفرده أو ابالشرتاك مع آخرين، القيام أبي من املمارسات املخلة ابملنافسةحيظر على  (أ)
 .ذيةمن الالئحة التنفي 12املادة 

ئحة الشروط واألحكام العامة الة بتنظيم املنافسة ومحاية املستهلك، وفقًا لعلقحكام املتابأل ديقيلتزم املرخص له ابلت (ب)
 ومجيع األحكام ذات الصلة يف اإلطار التنظيمي النافذ. دمات الربيديةلرتاخيص اخل

 عرض تروجيي. يلتزم املرخص له ابحلصول على موافقة اهليئة مسبقاً يف حال إطالق أي (ج)

 :هافيتدمات وشفااخل راعسأ -11املادة 

اهليئة مسبقًا على تعديل األسعار النافذة ة املرخص له ابحلصول على موافق يلتزممع مراعاة أحكام اإلطار التنظيمي،  (أ)
دمات، أو خلهذه امبا حتدده اللوائح التنظيمية اليت تصدرها اهليئة فيما يتعلق بضبط أسعار  خلدماته املرخصة، ويلتزم

 .نقصاانً  وأتعديلها زايدًة 

أبسلوب  ؛هلاالكاملة والدقيقة  سعاراأل عنو  املرخصة اليت ي قدمهاااللتزام ابإلعالن الواضح عن اخلدمات له  خصملر ا على (ب)
وجيب أن تكون املعلومات املتضمنة يف هذا اإلعالن ، على موقعه اإللكرتوينو كافة فروعه مقراته و يف  ،ومبسطواضح 

 .األماكنتلك طابقة يف كافة مت
 تصدرها اهليئة.يف اللوائح اليت  عار احملددةزام ابإلرشادات املتعلقة مببادئ شفافية األسلترخص له االى امللع (ج)

 :لعالقة معهم، واستفيدينامل واجبات املرخص له جتاه -12املادة 

، لنافذا ميّتنظيلا لة يف اإلطارالص لقانون ومجيع األحكام ذاتحكام اين، وفقًا ألستفيدحقوق امل ضمانعلى املرّخص له  (أ)
 :والسيما ،هبذا اخلصوص أّي لوائح تنظيمية تصدرها اهليئةو 

 تسليم البعيثة إىل املرسل إليه، أو إعادهتا إىل املرسل يف حال تعذر ذلك. (1)

 يلي: اجلهود لضمان وحتمل مسؤولية ما بذل كافة (2)

 ياً.لك  فقدان جزئياً أمالربيدية املودعة لديه سواًء أكان ال عدم فقدان البعائث (أ)

 املالية املرسلة ضمن البعائث الربيدية املصرح هبا. قيمالم تسلي  (ب)
 ضرر أو خطر يلحق ابملواد الربيدية نتيجًة ملعاجلة غي أصولية.كل  (ج)

في تو يف سواء دون متييز  ستفيدينللم ةاخلدمات املرخصاملرخص له بتقدمي يلتزم من القانون،  19دة تطبيقًا ألحكام املا  (ب)
 .يف حال خضوعهم لظروف متماثلةغيها، أو  عاراألس دة أوو جلااخلدمة أو 

ظام خدمة مقرتحًا لنأن يقدم للهيئة املرخص له  علىمن الالئحة التنفيذية،  14و 13 تنيدون املساس أبحكام املاد (ج)
 قيقحتظام ا النذه مراعياً يف ؛ليهع واملوافقة مراجعته لتتم، منحه الرتخيصاتريخ خالل شهر من  لديه ستفيدينوشكاوى امل

 مور التالية:األ
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 .ساعة وطيلة أايم السنة 24يعمل على مدار أن  (1)
ّكن املواجهة أن يوفر  (2)  .إلكرتونياً  شكواهمتابعة به، ومن االطالع على املعلومات اخلاصة من  شتكيمت 
 .عة التقارير فقطإمكانية النفاذ إليه للمخولني يف اهليئة، وبصالحيات القراءة وطباأن يوفر  (3)
 بعد موافقة اهليئة عليه. مجيع أماكن تقدمي اخلدمات املرخصة، وذلك ، ويفاإللكرتوين قعهى مو عل نهن يعلأ (4)
 التنفيذية. من الالئحة 14حتقيق وضمان اإلجراءات الواردة يف املادة  (5)

، رخصةملا التجاري للخدمات اتريخ اإلطالقخالل مدة ثالثة أشهر من اسرتشادية على املرّخص له أن يصدر نشرات  (د)
، وأبي وسيلة إضافية خيتارها متكن املستفيد من االطالع عليها، موافقة اهليئة عليهاعلى موقعه اإللكرتوين بعد  نهايعل وأن

 على أن تتضمن النشرات ما يلي:
 .ونوعيتها ومستواها، اليت يقدمها صةاملرخ اتاخلدمرشادات والتعليمات حول إلالتوجيهات وا (1)
 .، والرقم املخصص للرد على االستفسارات والشكاوىديهل نفيديستاملسجيل تل جراءات املعتمدةاإل (2)
 .املرخصة اتهخدمتقدمي مواقع  (3)

 :االلتزامات املالية -13ملادة ا

قيمته  والبالغاملستحق للدولة بتدائي االرتخيص البدل عند منحه الرتخيص،  ،لهيئةل يسددعلى املرخص له أن  (أ)
عترب ترخيصه ي؛ وإاّل ةاإلطالق التجاري للخدمات املرخص بلق اهيدفع ،يةة سور ي لفقط مخسة ماليني ( 5.000.000)

 .مبوجب قرار من اهليئة ملغياً 
لقاء تكاليف  ،(الفروععن  ةلسنويور ااألج+ )املبلغ املقطوع خيص عن الرت سنوية  أجوراً على املرخص له أن يسدد للهيئة  (ب)

   :يلي  ملااً قفو  ،ربيد قطاع الظيمية يفأدائها ملهامها التن

 وفقاً  قطوعملبلغ املدد قيمة احت  و الرتخيص،  منح إخطار كتاب  يف احملدداتريخ سراين الرتخيص  ي دفع قبل مقطوع مبلغ (1)
 كما يلي:  نطاق تقدمي اخلدمات املرخصةل

 

ة ألساسيا يديةيف حال تقدمي اخلدمات الرب ، سورية لية ماليني مخسة ( فقط000.0005.) قيمته مقطوع مبلغ (أ)
 .داخل أراضي اجلمهورية العربية السورية املرخصة

حال تقدمي اخلدمات الربيدية يف ورية س لية ونيلم ةعشر  إحدى ( فقط000.00011.) قيمته مقطوع مبلغ (ب)
  اجلمهورية العربية السورية خارج أراضي من وإىل(املرخصة )األساسية 

تقدمي اخلدمات الربيدية يف حال سورية  ةلي  يونملعشر ثالثة  فقط (000.00031.) قيمته مقطوع مبلغ (ج)
 اً.مع سوريةلعربية الا ةاجلمهوريأراضي  جداخل و )من وإىل( خار املرخصة األساسية 

 فور ت دفع ؛عن كل فرع لية سورية ألف مئةفقط  (100.000بر )له حتدد  فروع املرخصكل فرع من   عن سنوية أجور (2)
 .اهليئة من هبا املطالبة صدور

ه يلعيرتتب ن اهليئة، له مع األوزان واألبعاد احلصرية، وبعد حصوله على موافقة خطية مسبقة م مل املرخصال تعاح يف (ج)
يلتزم من قيمة األجر السنوي )املقطوع+ أجور الفروع( للرتخيص املمنوح له،  %25ية حمددة بنسبة وية إضافأجور سن

  .بسدادها وفقاً ملا حتدده اهليئة
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فقط  (0.0001.00)بر  اقيمته ةواحملدد ،لدى اهليئة اخلدمة الشاملة دعم نوية لصندوقسسامهة م تسديدبه ل خصيلتزم املر  (د)
 .اهليئة من هبا املطالبة ورصد فور ،ية سوريةل نمبليو 

.س آالف ل /10/ بقيمة أي فرع جديدضافة إلاملوافقة احلصول على طلب دراسة أجر للهيئة  املرخص له أن يسدد على (ه)
 .عن كل فرع ة(لية سوري آالف رةعشط )فق

 .هلم ع املرخصالتشاور م دعبذلك ، و ملسامهاتوا واألجور البدالت هذهقيمة خفض يف رفع أو  قاحل للهيئة (و)
وفقًا للقوانني واألنظمة النافذة يف املمنوح له مجيع الضرائب والرسوم النامجة عن تنفيذ الرتخيص  يتحمل املرخص له (ز)

 ة.ريالسو اجلمهورية العربية 
 عود له حقي ،لى أسباب تربيريةملفوضني يف اهليئة منح تفيض على البدالت واألجور ملدد حمددة وبناًء عز جمللس اجيو  (ح)

 وقبوهلا. تقديرها
 :سرية البعائث الربيدية -14املادة 

 له زم املرخصيلت، ننو القامن  35و  34 تنيادامل ذات الصلة يف اإلطار التنظيمي، والسيما حكامألدون اإلخالل اب
إلجراءات ا اتاذو لربيدية، ا ثئاوخصوصية البعلديه،  يدينستفملاب املعلومات املتعلقةسرية وخصوصية احلفاظ على ضمان ب

 .ةاملرخص خدماتلل هميقدتاملناسبة للحفاظ على أي بياانت حيصل عليها يف سياق 
 

 :التعويضات واملمنوعات -15املادة 

 زمة للمستفيدين شريطة تقدمي دليل كتايب.يضات الالالتعو  فعملرخص له بديلتزم ا (أ)
لب املرسل، التقدم بطلب التعويض. وتشمل طليه بناًء على إ لسر للمرسل غي أنه حيق للم األصل أن يدفع التعويض (ب)

 التعويضات املدفوعة اآليت:
 

 القيم املصرح هبا كاملًة مامل يكن التصريح كاذابً. (1)
 فقودة.دة املادفعت عن امل األجور اليت (2)
 ن املرخص له.م فر صن التلف انمجاً عن سوء تحلقت ابملواد التالفة، إذا كا اليتأو الكلية األضرار اجلزئية  عن (3)

 عويض يف احلاالت التالية:تحيق له العودة على املرخص له أو املطالبة أبي  مسؤوالً عن بعيثته والترب املرسل يع (ج)
 

  للتشريعات الدولية والوطنية.اهلا وفقاً وع إرسنعلى مواد مم حتتوي عند إرسال بعيثة (1)
 رى.و ابلبعائث األخأ اهتخاص الذين يقومون مبعاجلعندما ت لحق بعيثته ضرراً ابألش (2)
تقيده أو فقداهنا أو أتخر وصوهلا أو تعرض حمتوايهتا للتلف بسبب منه، والسيما عند عدم  عندما يكون ضياع البعيثة (3)

  ن، أو إدالئه بتصريح غي حقيقي عن احملتوايت.ين العنوايف تدو ه أو بسبب خطئبشروط التغليف، 

لنظام الربيدي العاملي، وفق ا لى مواد ممنوع إرساهلاببعائث حتتوي ع لقعتتله تقدمي خدمات بريدية  حيظر على املرخص (د)
 املوضحة ابآليت:خص وعلى األ

 

 رى.واد األخأو امل نيعلى العامل املواد اليت تسبب بطبيعتها أو حبكم تغليفها خطراً  (1)
 أو املشعة.أو البيولوجية؛ ؛ ةيئتعال؛ أو املواد الكيميااملواد اخلطية؛ واألسلحة؛ والذخائر؛ واملواد القابلة لالش (2)
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 واحلشرات، واألشياء املخلة ابآلداب واألخالق العامة.احليواانت احلية  (3)
 ة العربية السورية.اجلمهوري هلا يفاو ليت حيظر تد، واملواد اراق النقدية واملعادن الثمينةو قطع األ (4)

 فقاً لتشريعه الداخلي.املواد املمنوع استيادها يف بلد املورد وو  (5)

 الربيدية: البعائث )أو توزيع( قلالتعاقد لن -16ة داملا

بة عليه املرتتت يع االلتزامامع بقائه مسؤواًل مسؤولية كاملة عن مج ةالربيدي البعائث )أو توزيع( جيوز للمرخص له التعاقد لنقل (أ)
يلي  فيماموافقة اهليئة. و  دعبجب العقد املربم بينهما و مبو  ، وحتدد أجرة الناقلكام وشروط الرتخيص املمنوح لهحفقًا ألو 

 :(املوزع)أو  املسؤوليات املرتتبة على الناقل
 يفيد ابستالمها. ئث الربيدية من املرخص له وإعطائه مااستالم البعا (1)
 ف البضائع املشحونة.دية يف كشالربي ئثواصفات البعاإدراج م (2)
 .وتوزيعها عملية نقلهاأثناء ضمان سالمة وحفظ البعائث الربيدية  (3)

 إىل املكان املتفق عليه. الربيدية البعائث ليصتو  (4)
 أو من ميثله يف املكان املتفق عليه. املرخص لهتسليم البعائث الربيدية إىل  (5)
 مبسؤولياته. أو املوزع لالناق اللسبب إخب ابملرخص لهق التعويض عن األضرار اليت تلح (6)

أن يطلب من أي ، يف حال الضرورة، السورية للربيد" ةسسؤ " املحيق للمشغل العام ، من القانون 27تطبيقاً ألحكام املادة  (ب)
اقل لنجيوز ل ، والانقل على وشك التحرك أو اإلقالع أو اإلحبار نقل أي بعائث بريدية، حىت لو مل يكن بينهما عقد مربم

  النقل املستحقة للناقل.وحتدد اهليئة أجور لب مامل يكن رفضه مستنداً ألسباب موضوعية. ض هذا الطرف

 رتخيص:انتهاء ال -17ادة ملا

، أو يف حال اتفاق الطرفني على التجديد أو اجملددة يف حال عدم ،األساسيةيعترب الرتخيص منتهياً يف حال انقضاء مدته 
ة لرتاخيص الئحة الشروط واألحكام العاممن  5ملادة حكام ارتخيص وفقًا ألجتديد ال شروطن م ياملرخص له أبإخالل 

 .ن اهليئةوذلك مبوجب قرار م ،ةاخلدمات الربيدي

 :املخالفات والغرامات -18املادة 

 .خالفةاملجم وح طبيعةناسب مع مبا يت الغرامةاجلزاء و مقدار حتدد اهليئة  ،من القانون 39املادة أبحكام  سدون املسا

 :العالمة الربيدية -19ادة امل

تجارية اليت اعتمدهتا اهليئة كعالمة ال يل على العالمةدعتوافقة اهليئة مسبقًا على أي يلتزم املرخص له ابحلصول على م (أ)
 خاصة به. بريدية

 وزيعها.قلها أو تقوم بني ث الربيدية اليتطبع أو لصق العالمة الربيدية اخلاصة به على مجيع البعائيلتزم املرخص له ب (ب)
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 اإلخطارات: -20املادة 
مبوجب كتب رمسية، حبيث يكون استالمها  لرتخيصابملتعلقة ا تاراسالت واملوافقات واملالحظمبا فيها امل تتم اإلخطارات (أ)

 على العناوين التالية:ترسل اإلخطارات و  استالمها. منذمثبتاً، وتعترب انفذة قانوانً 
 

 .يف سوريةوالربيد التصاالت اظمة للناهليئة ا ص:رخ  امل (1)
 .ديوالرب  لالتصاالتيئة الناظمة مبىن اهل -شارع فايز منصور-دمشقالعنوان: 

 ---------------------------------------------رقم اهلاتف: 
 ---------------------------------------------رقم الفاكس: 
 -------------------------------------------- صندوق بريد:

 

 --------------------------------------------- ص له:املرخ   (2)
 -----------------------------------------------العنوان: 

 ---------------------------------------------رقم اهلاتف: 
 ---------------------------------------------رقم الفاكس: 

 --------------------------------------------: ق بريددو صن

( مخسة عشر يومًا من اتريخ نفاذ هذا 15عاله قبل )عنوانه املذكور أ ييغيف حال تبالغ اهليئة خطيًا إبيلتزم املرخص له  (ب)
 صحيحة. وثيقةالاملوجود يف هذه التغيي، وإال تعترب مجيع اإلخطارات واملراسالت املرسلة إىل عنوانه املختار 

فاذ هذا يوماً من اتريخ ن رشع ( مخسة15) قبل اإلعالموسائل يف  عنواهنا اجلديد بنشرتقوم  ا،عنواهنلحال تغيي اهليئة  يف (ج)
 التغيي.
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 ، اخلدمات املرخصة:/1/امللحق رقم 

تقدمي  للمرخص لهحيق يد؛ ية للرب ور رية للمؤسسة السمن قانون الربيد واملتضمنة اخلدمات احلص /23دون اإلخالل أبحكام املادة /
 :بية السوريةر علااجلمهورية أراضي خارج  إىلو  من (و/أو)داخل ؛ التاليةاخلدمات الربيدية 

 .غرام مئة( غ100) علىاليت يزيد وزهنا  الّرسائل وتوزيع؛ وتسليم ونقل؛ وتليص؛ وفرز؛م؛ استال (1)
 وال غراماتكيلو   مخس كغ(5على )زيد وزهنا ة اليت يلربيديّ ا وتسليم الطّرود وتوزيع؛ونقل؛ استالم؛ وتليص؛ وفرز؛  (2)

يف ذلك الطرود احملول عليها مبا  ،سم10×سم20×سم30 عنادها عبأ تزيدو ثالثني كيلوغرام، الغ( ك30)وزهنا  يتجاوز
 )ضد الدفع(.

 لوغرام.نصف كي (كغ0.5وزهنا عن ) يزيداليت  الربيديّة الّرزم وتوزيع؛ وتسليمونقل؛ استالم؛ وتليص؛ وفرز؛  (3)
 عاله،ألبعاد املذكورة أاو  ناليت تساوي أو تقل عن األوزا، ظر على املرخص له التعامل مع األوزان واألبعاد احلصريةحي   (4)

يلتزم بسدادها  ؛ويف هذه احلالة يرتتب عليه أجور سنوية إضافية حمددة ؛اهليئةحيصل على موافقة خطية مسبقة من مامل 
 .من وثيقة الرتخيصاملالية"  اللتزامات"ا 13 دةملا ورد يف املاوفقاً 
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 له بتقدميها إىل اهليئة:ليت يلتزم املرخص ا ريملعلومات واملستندات والتقار ، البياانت وا/2/امللحق رقم 
 املستندات: (أ)

ل يف حا ايم السنةيف بداية كل سنة مالية، أو خالل أ يف أي من احلاالت التالية: صورة مصدقة عن سجله التجاري (1)
 .أبسبوع انتهاء صالحيته قبلأو  ،يهتعديل عل طرأ أي

 .أو موزعني ود مربمة مع انقلنيقع ةوأيّ ، أي مرخص لهعام أو الل شغاملأي اتفاق مربم مع  (2)
 .املوظفني العاملني لدى املرخص لهعدد  (3)
 عدد وسائط النقل العاملة لدى املرخص له. (4)
 ساسي للمرخص له.نسخة عن عقد التأسيس والنظام األ (5)

 

 ية:رير السنو التقا  (ب)
 ية، وذلكيف سور  ة املعتمدةيباسوفق املعايي احمل مرخص له،عن احلساابت اخلتامية لل أصوالً ومصدقًا  تقريرًا مفصالً  (1)

 ة أشهر من هناية السنة املالية.ثالثخالل 
 مدة ال اللوذلك خ،  التوصل إليهاأعداد الشكاوى، وإجراءات التعامل معها والنتيجة اليت مت يوضحتقريراً مفصاًل  (2)

 أشهر من هناية السنة املالية. تزيد عن ثالثة
اصة مبعايي جودة اخلدمات املقدمة من قبل مقدمي اخلالتنظيمية ئحة اللا أبحكامه مدى التزام يوضح مفصالً  تقريراً  (3)

 ية.أشهر من هناية السنة املال ثالثة خالل ، اليت تصدرها اهليئة،الربيديةدمات اخل
 

 ة:الربعير التقاري (ج)
وجهتها  بسح ا ومصدرها ووجهتها، مصنفةوأوزاهناليت قام بنقلها وتوزيعها ، البعائث الربيدية عن عدد تقريراً  (1)

  .أو اخلارجية وعلى أساس شهريالداخلية 
 اليت يقدمها واألسعار املطبقة على كل خدمة.املرخصة تقريراً عن اخلدمات  (2)
فيها يف كافة احملافظات اليت يقدم  ؛وأمساء مدرائها، هالي لكل منالتفصين واعنال، و روعهمقراته وفتقريرًا عن عدد  (3)

 بقاً على أي تعديل أو تغيي يطرأ هبذا اخلصوص.موافقة اهليئة مس ىلع ، ويلتزم ابحلصولاملرخصة هخدمات
 

 معلومات أخرى: (د)
قبل  بتقدميها له لمرخصوح لاملسم صةخلدمات املرخضافة أو إلغاء أي خدمة من االرغبة إبإبالغ اهليئة خطيًا يف حال 

 .مسبقاً  تهال على موافقللحصو  شهر على األقل من اإلضافة أو اإللغاء،
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رقم /  / األساسية يةالربيددمات اخلطي لتقدمي الرتخيص النم  

 املمنوح إىل:
 

 شركة ...........................................

لرقم /............../....... ابة....فظالتجاري حملااملسجلة ابلسجل   

 بتاريخ   /   /

 

 

 

 

 دمشق، يف   /    /
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 :استناداً إىل

 ،منه 7، والسيما املادة 2017لعام  /38/رقم ذي اللقانون الصادر اب ،لربيدا ننو أحكام قا -

 ،وما بعده منها اينالباب الثسيما ال، و 2018لعام  62رقم ذي الالصادرة ابملرسوم  ،ربيدوأحكام الالئحة التنفيذية لقانون ال -

 اتريخ /51رقم / نيضملفو ا لصادر بقرار جملسا ،احلواالت املالية الداخلية( ،األساسية) لربيديةدمات ااخلونظام منح تراخيص  -
22/11/2018 ، 

 ،الً لهمة استكما، ومجيع الواثئق املرفقة ابلطلب واملقديةساألسا يةالربيددمات اخللتقدمي ......................شركةوطلب  -

 ،وينالس صيملقطوع من أجر الرتخ.. ( الذي يشعر بتسديد املبلغ ا......) ..... اتريخ....( ....عار رقم ).......إلشاو  -

)فيما يلي ألغراض هذا  األساسية يةالربيددمات اخل. لتقدمي ..........................لرفقة اهليئة على الرتخيص وعلى موا -
 ص له"(،الرتخيص "املرخ

 .../..../.... ..........املسجلة يف السجل التجاري يف حمافظة ........ ابلرقم /...../ بتاريخ... نح شركةتم 

 ......................ار .......ختا املهنوموط

 .األساسية يةربيددمات الاخللتقدمي النمطي هذا الرتخيص 

 ......./ية ..../..... ولغاالرتخيص ابتداًء من اتريخ ..../..../ ويسري هذا

  قة،خيص املرفلرت ايقة ثو الواردة يف و  ةملرخصا األساسية يةالربيددمات اخلله، تقدمي وخيول هذا الرتخيص النمطي، املرخص 

األحكام اليت تشي إليها عند عدم ورود وخيضع هذا الرتخيص لألحكام والشروط املنصوص عليها يف وثيقة الرتخيص، ويرجع إىل 
 رتخيص.يف هذا النص 

  ..../..../....شق يفدم

 املدير العام

 والربيد التصاالتلللهيئة الناظمة 

 عويشق الدكتور إابء

 


