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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 لتنفيذية لقانون الرب ئحة اوعلى أحكام الال -

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

 يلي: ما واملتضمناحلواالت املالية الداخلية تراخيص منح نظام  صدر 
 

 .خدمة احلواالت املالية الداخليةلتقدمي رتخيص المنح وإجراءات شروط  -1

 .اخلدمات الربيديةتقدمي ل الرتخيص علىصول طلب احلة ر ااستم -2
 .خدمة احلواالت املالية الداخلية ضافة نشاطإب التعهد -3

 .رتاخيص اخلدمات الربيديةالعامة لالئحة الشروط واألحكام  -4

  .ومالحقهاخدمة احلواالت املالية الداخلية  لتقدميرتخيص الوثيقة  -5

 .يةالداخل ةت املاليحلواالخدمة ا لتقدمي صرتخيال -6
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 رتخيص ال منحجراءات إو شروط 
 خدمة احلواالت املالية الداخلية لتقدمي

 
 
 
 

  قرار جملس املفوضنيب وجمب املقرة
 22/11/2018 اتريخ /51رقم /
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 الفهرس
 

  .لرتخيصوفرها يف طالب االشروط الواجب ت   – 1 املادة

 .ص تقدميهاالرتخيجب على طالب وائق الالواث   – 2 ةاملاد

  .ةاملعلومات الواجب تزويدها للهيئ   – 3 املادة

 .البت بطلب منح الرتخيص   – 4 املادة

 الب الرتخيص.التزامات ط   - 5املادة 
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 :خيصطالب الرت الشروط الواجب توفرها يف  – 1املادة 

 :طالب الرتخيصأن يكون  (أ)
حمدودة املسؤولية أو وعلى وجه التحديد، شركة حسب القوانني واألنظمة النافذة.  مؤسَّساً يف سوريةشخصاً اعتبارايً  (1)

 الغاية هذفة هإبضا ،املرفق وفق النموذج، دأو أن يتعه ؛ليةخدمة احلواالت املالية الداخمسامهة مغفلة غايتها تقدمي 
وال جيوز أن تكون الشركة ذات الشخص الواحد إال  .سجله التجاري يف حال موافقة اهليئة على منحه الرتخيص إىل

 إذا كان مؤسسها شخصاً اعتبارايً من غري الشركات ذات الشخص الواحد.
 يكون مجيع املؤسسني سورينيوجيب أن ، بيعياً أو شخصًا ط ةيًا لشركة أجنبعطالب الرتخيص فر ال جيوز أن يكون  (2)

 .ومن غري العاملني يف الدولة
 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، هأو إعسار فالسه قد أشهر إرتخيص طالب اليكون  أاّل  (ج)
 صة به.جتارية خا عالمةً كتعتمدها اهليئة  مسه أو له حق استعماهلا أو استثمارها، أن يكون له عالمة جتارية مسجلة اب  (د)
خدمة  ميدتقل كة مرخص هلاًا يف أي شر مدير أو  من املؤسسني مؤسساً أاّيً أن يكون من ذوي املالءة املالية؛ وأال يكون  (ه)

 .املالية الداخليةاالت احلو 
 

 تقدميها:على طالب الرتخيص الواثئق الواجب  -2املادة 

 تزويد اهليئة ابلواثئق التالية: إليهسابقة، ي طلب ال 1الرتخيص للشروط الواردة يف املادة طالب يف حال حتقيق 
لنموذج لوفقًا  ة )خدمة احلواالت املالية الداخلية(ربيديدمات الاخللتقدمي خيص منطي ول على تر صحلاطلب  (1)

 .املعتمد من اهليئة )االستمارة(
 .ام األساسي للشركةظعقد التأسيس والنسجل جتاري،  (2)
 .مهتواقيعومناذج أصوالً ابلتوقيع واملفوضني أمساء املخولني  (3)
 .هتم، وصور عن هواييف السجل التجاري همؤ أمساردة الوايعيني بطلص اعليه لألشخا وثيقة ال حكم (4)
 .التجاري يف السجل همؤ أمساالواردة وثيقة غري عامل يف الدولة للمؤسسني )أو الشركاء(  (5)
 داخل سواء حالية(،أو  سابقة) لطالب الرتخيص ممنوحة ربيديةدمات الاخللتقدمي  تراخيص أي عننسخة  (6)

 خارجها.أو  ةلسوريالعربية ا اجلمهورية
وذلك بناًء على مطالبة من  ،ومقداره مخسون ألف لرية سورية ،الرتخيص احلصول على أجر طلب إشعار بتسديد (7)

 اهليئة.
ني له مبوجب سند ني ضمن إحدى احملافظات ومملوك  واقع   فروعهأحد للمرخص له و واثئق تثبت أبن املقر الرئيسي  (8)

 .(جار )فروغواستئ إجيار يل أو عقدملكية أصو 
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  املعلومات الواجب تزويدها للهيئة: -3ة املاد

 الرتخيص بتزويد اهليئة ابملعلومات التالية:طالب يلتزم 
: يلي ما تتضمن قبلةملا ثالثالللسنوات  صالرتخيط موضوع نشالل ،أصوالً ، مصدقة لجدوى االقتصاديةدراسة ل (1)

حساب األرابح  ،لتدفقات النقديةا)لتوقعات املالية إضافًة إىل اطلب، العرض وال ة حجممتضمن سوقلل ةدراس)
 ...(.واخلسائر

 اخلدمات املقرتح تقدميها وأسس حتديدها وحتصيلها. أسعار (2)
، التفصيلية مع عناوينها ع()املقرات والفرو  خدمة احلواالت املالية الداخلية تقدمي أماكنو ، تجهيزاتال تركيبمواقع  (3)

 .اء مدرائهاأمسو 
 .ينستفيدسرية وخصوصية بياانت امللى ، واحملافظة عفظ البياانت واحملتوىحو ألرشفة اآلية  (4)
 .ممارسة نشاط تقدمي خدمة احلواالت املالية الداخليةاإلجراءات والتدابري األمنية والسالمة العامة اليت ستتبع يف  (5)

  ح الرتخيص:البت بطلب من – 4املادة 

من مخسة عشر يومًا الرتخيص يف غضون لحصول على ل هشعر بتسلمها طلبمبا ي  طالب الرتخيص  إبخطارتقوم اهليئة  (أ)
ذلك  دراكاست فيرتتب عليه املقدمة من قبله،أو املعلومات الواثئق وجود نقص أو خلل يف ويف حال ، له اتريخ ت سلُِّمها

وخالل املدة الزمنية اليت حتددها يف كتاب اإلخطار املذكور أعاله على أال تقل  طره به اهليئةت   ما وفقخللل أو ا النقص
 دون حقه ابسرتداد أجر طلب احلصول على الرتخيص. ،ابنقضائهااعترب طلبه ملغياً  وإال ،يوماً  ةعن مخسة عشر هذه املدة 

 .املطلوبة الواثئق واملعلومات كافة  استكماليوماً من اتريخ  ستنيتتجاوز  لب خالل مدة الابلبّت يف الطة اهليئتقوم  (ب)
 الرفضالرتخيص، ويف حال  نحهمل ما يلزم إجراءضرورة بمبوافقتها و  هتطر  ،لطالبه منح الرتخيصحال موافقة اهليئة على  يف (ج)

 .لذلك املربرةسباب ألابإبخطاره تقوم 
 

 :لرتخيصب اطالالتزامات  – 5املادة 

ألف ل.س )فقط مخسني ألف لرية  /50الرتخيص البالغ قيمته /احلصول على بتسديد أجر طلب طالب الرتخيص يلتزم  (أ)
 .هديدجتسورية(، عند تقدمي طلب منح الرتخيص أو 

يص وال سيما روط الرتخأبحكام وشم از االلت، الرتخيصفقتها على منحه بعد أن تطره اهليئة مبواطالب الرتخيص، على  (ب)
 يف وثيقة الرتخيص. االلتزامات املالية الواردة
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 احلصول علىطلب  استمارة
 ربيديةدمات الاخللتقدمي رتخيص ال

 
 
 
 

 جملس املفوضني قرار املقرة مبوجب
 22/11/2018خ اتري /51رقم /
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 :لب الرتخيصاطل كاملالسم اال (1)
------------------------------------------------------------- 

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

------------------------------------------------------------- 
 :(بيعيوالط االعتباريص طالب الرتخيص )للشخأمساء وبياانت  (3)

 كل ملحق.على ش البند هذا تيرجى تقدمي بياان مالحظة:
 
 :)للشخص االعتباري( طالب الرتخيصمال بياانت رأس  (4)

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

 ه:مى الوظيفي لملسوا رتخيصطالب ال بياانت ممثل (5)
  االسم:
------------------------------------------------------------- 
 اهلاتف:

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

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

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

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

------------------------------------------------------------- 
 :لتقدميهاص ترخياحلصول على راد املم  ربيديةلا دماتاخل (6)

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

  ةيالعلم 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 أى وجود تعامل سابق ل عل تدليتا تانابياملعلومات وال اهليئة بكافة درجى تزويية 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  اتالواثئق واملعلوماملستندات و وكافة ، ه االستمارةاحملددة يف هذملعلومات أؤكد أبن كافة ا
 ة.يقدقو ة صحيح ةيربيددمات الاخل لتقدميلى ترخيص للحصول ع

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

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

 ------------------------------------------------------املسمى الوظيفي: 

 -------------------: التاريخ
 

 :قيعتو ال

 ختم الشركة:
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 تعهـد
 

 

موافقة اهليئة الناظمة  عدب خدمة احلواالت املالية الداخليةتقدمي إبضافة نشاط  ------------------شركة أتعهد أان 

 ةستوز ال تتجا خالل مدة، وذلك خدمة احلواالت املالية الداخليةلتقدمي  منطي على طلب منحي ترخيص والربيد التصاالتل

 .للشركة التجاريابلسجل وتزويد اهليئة  ،على منحي الرتخيص قةخ املوافمن اتري هرشأ

وأجر  خيص االبتدائيداد بدل الرت دون احلق ابسرت و لغاء الرتخيص دون سابق إنذار، احلق إب يد بذلك، فللهيئةويف حال عدم التق

 .خيصالرت احلصول على طلب باألجر اخلاص و  الرتخيص السنوي

 

 

 

 

 عهد:الت بحاسم صا

 الشخصية:رقم الوطين للبطاقة لا

 التوقيع:

  201 /     /    التاريخ:  
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 ت الربيدية دمااخللرتاخيص كام العامة واألح الشروطالئحة 

 

 

 املفوضني قرار جملس املقرة مبوجب

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

 التعاريف - 1املادة 
  صيالرتخ نحم - 2 ةاملاد

 ، والتعاون مع اهليئة والسلطات املختصةوالقوانني لتزام ابألنظمةالا - 3 املادة
 سراينهالرتخيص و ة مد - 4املادة 
 الرتخيص جتديد - 5املادة 
 خيص الرت تعديل  - 6املادة 
 إلغاء الرتخيصجتميد و  - 7املادة 
 انتهاء الرتخيص – 8املادة 
 يص لرتخنطاق ا - 9 املادة

  للرتخيصاملقابل املايل  - 10املادة 
 واالندماجالتنازل عن الرتخيص،  - 11املادة 

 اطنعاقد من البتال - 12ادة ملا
 سريةاخلصوصية وال - 13 املادة

  لكافسة ومحاية املستهاملن تنظيم – 14املادة 
 املرخصةرها يف أماكن تقدمي اخلدمات توفالشروط الواجب  – 15املادة 
 الشكاوى - 16املادة 

 غراماتفات والاملخال – 17دة اامل
 دمة الشاملةاخل – 18املادة 
 ة القاهرةالقو  - 19 املادة

 فض النزاعات – 20دة اامل
 اميةام ختأحك -21املادة 

 



 لسوريةا العربية ةمهوريالج

 والبريد لناظمة لالتصاالتهيئة اال

 
 

12 
 

 التعاريف: -1املادة 

وفضاًل عن  ،هليئةادرة عن اظيمية الصتنالح اللوائيف و  ،ربيدالاالتصاالت و  ابري املعرفة يف قانوينعتمد املصطلحات والتعت  
 :اإىل جانب كل منه يكون للكلمات والتعابري املوضحة يف هذه الالئحة املعاين احملددة ،ذلك

 

 .2017لعام  /38/يف اجلمهورية العربية السورية، الصادر ابلقانون رقم  ربيدقانون ال :"القانون"
 .2018لعام  /62/ملرسوم رقمة ابصادر قانون، الللالالئحة التنفيذية  :"الالئحة التنفيذية"
 .االتاالتص يف سورية، احملدثة مبوجب قانونوالربيد  تصاالتالاهليئة الناظمة ل اهليئة":"
 رتخيص لتقدميالمنح  شروط وإجراءات النظام املتضمن: : هو"األساسية ديةخيص اخلدمات الربياتر منح  نطام"

خيص تر وثيقة و  خيص اخلدمات الربيدية؛الرت  ام العامةكحالشروط واألو  ؛دمارة والتعهالستمع ا األساسية ديةيلرب اخلدمات ا
 .ةساسياأل اخلدمات الربيديةلتقدمي  خيصرت الو  مع مالحقها؛ األساسية اخلدمات الربيدية

خدمة  ميرتخيص لتقدالمنح  شروط وإجراءات النظام املتضمن:: هو "احلواالت املالية الداخليةخيص اتر منح نطام "
خيص تر وثيقة و  خيص اخلدمات الربيدية؛االشروط واألحكام العامة لرت و  ؛والتعهد مع االستمارة ةيلداخت املالية الاحلواال
 .خدمة احلواالت املالية الداخليةلتقدمي  رتخيصالو  مع مالحقها؛ واالت املالية الداخليةاحل خدمة

 .( مع مالحقهاتالااحلو ساسية أو ألمات الربيدية )اوثيقة ترخيص اخلد: هو "اخلدمات الربيديةترخيص  "
ألساسية؛ واخلدمات املرتبطة، د اربيمات الخدل يد، مبايشمق الرب املقدمة يف سو مجيع اخلدمات : "اخلدمات الربيدية"

 وخدمات القيمة املضافة.
يف الداخل  ائث الربيديةلبعع ااستالم؛ وتليص؛ وفرز؛ ونقل؛ وتوزيع؛ وتسليم، مجي ":اسيةاألس يةدمات الربيداخل"
ا االحتاد قرهى يية أخر يدبر وأي خدمات الصناديق الربيدية، ق الطوابع الربيدية وغريها، وتركيب يو ، وإصدار وتسجر ااخلو 

 الربيدي العاملي واالتفاقات الدولية واهليئة.
 ؛أمني؛ وخدمات التدمات التوفريوخ ية؛اخلدمات املالية مبا يشمل خدمات الدفع كاحلواالت الربيد "اخلدمات املرتبطة":

خار؛ والشيكات إلدت اوحسااب؛ يةابت الربيداملتضمنة فتح احلسا ، أو اخلدمات املصرفية الربيديةعليه احملول وخدمات
 .الربيدية أبنواعها، واليت قد يكون لبعضها صفة اخلدمات احلصرية

غرض تسهيل املتوفّرة، ب ةطبرتو اخلدمات املة األساسية أديّ ربي: أّي خدمة تضاف إىل اخلدمات ال"خدمات القيمة املضافة"
 يدة.ميها أو تقدمي خدمات جدتقد

 .ترخيص اخلدمات الربيديةددة يف رخصة واحملامل: اخلدمات "نطاق الرتخيص"
 اخلدمات املرخصة. كاين لتقدمي: احليز امل"النطاق اجلغرايف للرتخيص"
 .كتاب اإلخطارواحملدد يف   خيصالرت  خ منحريات :"سراين الرتخيصاتريخ "
 .خ منحهريواتص خيالرت  هنحملوافقة على مله اب هو وثيقة صادرة عن اهليئة، يتم مبوجبها إبالغ املرخص خطار":اإلكتاب   "
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 .قانون الربيدوجب أي شخص حاصل على ترخيص متنحه اهليئة مب: "املرخص له"
واملبادئ التوجيهّية،  تايمات واإلجراءلعوالقرارات والت ئح التنظيميةلواوالالقوانني جمموعة السياسات و : "اإلطار التنظيمي"

  االتصاالت والربيداهليئة، وفقًا ألحكام قانوين يّة أوالسور  مةكو حلعتمدها اوتعديالهتا، اليت ت وغريها من األحكام املماثلة،
  ية.سور ة الة العربياجلمهورييف  والربيد، بغرض تنظيم قطاع االّتصاالت هما التنفيذيةيتئحوال

 .من قبل املرخص له بتقدميها اخلدمات الربيديةى صل علأي شخص حي :"املستفيد"

 يص:منح الرتخ - 2ادة ملا

بطلب إىل اهليئة تقدم ال اخلدمات الربيدية جيب على من يرغب بتقدمي ،والئحته التنفيذيةالربيد قانون حكام أب اسساملدون 
ردة يف نظام ترخيص اخلدمات الوا خلدمات الربيديةاح ترخيص لتقدمي شروط وإجراءات منوفق  ،لرتخيصصول على ااحل

 .الرتخيص يفدة احملدّ الرتخيص الالزم لتقدمي اخلدمات  نحمب ،لبلطعلى اقة يف حال املواف ،يئةوتقوم اهل .الربيدية
 

 :ختصةوالسلطات املوالتعاون مع اهليئة  ،والقوانني نظمةااللتزام ابأل -3 دةاملا

ته. وعلى ة السورية، وتعديالالنافذ املعمول به يف اجلمهورية العربي ار التنظيميأبحكام اإلطئم ادام الله االلتز  على املرخص (أ)
تنظيمية والقرارات الصادرة عن ، واللوائح اليديةاخلدمات الرب ترخيص نظام التنفيذية، و  تهوالئح الربيد نونصوص قااخله وج

 اهليئة.
 ذيةالتنفي تهوالئحالربيد ، كما هو حمدد يف قانون معنيةأخرى أي سلطات  ومع اهليئة أامل الك له ابلتعاون يلتزم املرخص (ب)

 .والرتخيص
 .الكاملة طلبات األمن الوطين وعلى نفقتهبية مجيع متتلب لهيلتزم املرخص  (ج)
 ينام الباب الثحكاًا ألهليئة، تطبيقلعدلية لدى ااتاذ مجيع اإلجراءات الالزمة لتيسري أعمال الضابطة اله خص املر على  (د)

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

 مبعايري التقيدو عالية  جودة ذات أداء مبستوايت ،لرتخيصاجلغرايف لنطاق اليف حدود  ،صةرخملت اقدمي اخلدمات (1)
 ة.ات الصلتنظيمية ذ اللوائح الاليت حتددها اهليئة يف اخلدمة جودة

 .يصرتخوالئحته التنفيذية واليد رب الاانت واإلحصاءات الواردة يف قانون التقارير والبي يد اهليئة جبميعو ز بت تزاماالل (2)

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

 خيص.رت الوثيقة يف ر ذكو امل ،جلغرايفوالنطاق ا ، اخلدمات املرخصةااللتزام حبدود نطاق الرتخيص (4)

ت يتمتعون ابخلربات واملؤهال قل ملقره الرئيسي ولكل فرع من فروعه؛الئم؛ ومدير مستادر الوظيفي املكل اتعيني (5)
 وبة والالزمة ملمارسة نشاط تقدمي اخلدمات املرخصة.طلملا

ات اخلدم تقدميخص له، بغرض من قبل املر  واحلاسوبية اليت يتم استخدامهالكرتونية اإلة كافة األجهز التصريح عن   (6)
 ة.صخملر ا

 .والً روعه مبوجب بوليصة أتمني أصنقدية والثابتة يف مقره الرئيسي وكافة فاملوجودات الالتأمني على  (7)
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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 التفصيلية عالم اهليئة عنإب تزمويل ئة.اهليمن  موافقة مسبقة، إال مبوجب مقراته وفروعه

 .رتخيصالط شرو وفقاً ألحكام و  مدرائهااء وأمس الفروع لديهو 

وعن  ،ي عامل الوكالء التابعني له معاملة الفروعو  ،فروعهعن كافة مقراته و مسؤولية كاملة يكون املرخص له مسؤواًل  (9)
 .رخص له آخر يف نفس الفرعن اخلدمات ألي مجيوز تقدمي أي م وال ،يهارخصة فخلدمات املتقدمي اة نشاط ممارس

ية يف تقدمي والتدابري األمنية والصحية والبيئية والسالمة املهنابإلجراءات ة لقتعلتعليمات املااللتزام اب له على املرخص (10)
  .اخلدمات املرخصة

 

 :سراينهص و مدة الرتخي - 4املادة 

ددة يف ة احمللفرت ل اً وفق، ويبقى ساراًي واحملدد يف كتاب اإلخطار همن اتريخ سراين النفاذ اعتباراً خل الرتخيص حيز دي
 .5املادة وفق أحكام  جديد للتالً ابن ق، ويكو الرتخيص

 

  الرتخيص:جتديد  – 5املادة 

جتديد  ىه للحصول علخص لاملر ويشرتط على  دد متتالية،جتديد الرتخيص ابتفاق الطرفني )اهليئة واملرخص له( ومل وزجي (أ)
 يلي: اااللتزام مبيص خالرت 
على األقل )االستمارة(، قبل ثالثة أشهر  ئةين اهلوفق النموذج املعتمد مخيص الرت د ديالتقدم إىل اهليئة بطلب جت (1)

 لرتخيص.من اتريخ انتهاء مدة ا
 .منوح لهملاروط الرتخيص وش وأبحكامالنافذ،  ر التّنظيميأبحكام اإلطاخالل فرتة ترخيصه السابقة االلتزام  (2)
 .رتخيصد التجديل هايئة بكافة املعلومات والواثئق اليت تطلبد اهلتزوي (3)

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

 

  لرتخيص:تعديل ا – 6دة اامل

 اءإجر  مسبقًا عن نيتها يفإلعالن تقوم اب على أن ، اخلدمات الربيديةالرتخيص لتقدميمنح عديل شروط ئة تيهحيق لل (أ)
 .للتعديا

 هلم يف احلاالت التالية:  جيوز للهيئة تعديل شروط وأحكام الرتخيص املمنوح للمرخص (ب)
 عند جتديد الرتخيص. (1)
 .التنظيمي اإلطارتعديالت يص مع خلرت مطابقة ا عند ضرورة (2)
 .الربيديةدمات اخلمقدمي  ءسني أداوط جديدة، هبدف تنظيم السوق وحتة ضرورة وضع شر إذا تبني للهيئ (3)
 رتخيص.لظروف االقتصادية أو األمنية أو االجتماعية مبا يستدعي تعديل الا تغري (4)
 امة.املصلحة العملتطلبات األمن الوطين، ووفقاً ملقتضيات  قيقاً حت (5)
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 :خيصرت لجتميد وإلغاء ا – 7املادة 

كلياً أو   ،إلغاءهيص، أو خلرت يد احيق للهيئة جتم ،ن الربيدو لقان فيذيةمن الالئحة التن 10و 9ام املادتني الل أبحكدون اإلخ (أ)
 جزئياً، وذلك يف احلاالت التالية:

تسديد عدم أو  ،لرتخيصام وشروط اصة وفق أحكخابلبدء ابإلطالق التجاري للخدمات املر تزام املرخص له ال عدم (1)
 .مسبق ة إىل إخطارجدون احلاو  يف الرتخيصخالل املهل احملددة  ، وذلكتدائيرتخيص االبل الدب

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

 يفصوص عليها ، أو عدم التزامه بتنفيذ االلتزامات املنفذالنا التنظيمي راله أبحكام اإلط م التزام املرخصدع (3)
 املمنوح له. الرتخيص

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

، دون احلصول على موافقة أخرىيف شركة  مع أو جاالندما خيص، أو ابلتنازل عن الرت املرخص له  يف حال قيام (5)
 ئة.مسبقة من اهلي

قة ، دون احلصول على موافةاخلدمات املرخصبتقدمي  طن مع طرف آخر فيما يتعلقرخص له ابلتعاقد من الباملقيام ا (6)
 اهليئة.

 حكام وشروطأل ددة وفقاً د احملواعيعليه يف امل ات املستحقةعدم التزام املرخص له بتسديد األجور واملسامه (7)
 يص.رتخال

السيما يف اإلطار التنظيمي،  ات الصلةألحكام ذلوفقًا ّد منها، افسة، أو حتقيام املرخص له مبمارسات تّل ابملن (8)
 اهليئة.يت تصدرها ملنافسة الالالئحة التنظيمية ملبادئ محاية ا

 .يئةوفق ماتقدره اهل قمسب إىل إخطار ةجاحلالوطين ودون بات األمن اعدم التزام املرخص له مبتطل (9)
رتخيص غري ه ومت على أساسها منحه الق اليت تقدم هبا املرخص لئوالواث ماتإذا تبني للهيئة أن البياانت واملعلو  (10)

  صحيحة.
ء ه سواة عليلية املرتتبستحقات املاوتصفية كافة االلتزامات وامل خيص، يلتزم املرخص له بدفعيف حال إلغاء أو انتهاء الرت  (ب)

اء الرتخيص؛ ر من اتريخ إلغاء أو انتهها ثالثة أشوذلك خالل مهلة أقصاه ته املرخصة،ن من خدمااملستفيدي ة أوئيجتاه اهل
 .أن يرتتب على اهليئة أي التزامات جتاه املرخص لهودون 

 

 انتهاء الرتخيص: -8دة اامل

، أو يف حال لى التجديداتفاق الطرفني ع ددة يف حال عدماألساسية، أو اجملنقضاء مدته يعترب الرتخيص منتهياً يف حال ا
ط واألحكام العامة لرتاخيص من الئحة الشرو  5املادة  ديد الرتخيص وفقاً ألحكاممن شروط جت إخالل املرخص له أبي

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

اخلدمات  هذهلتقدمي والنطاق اجلغرايف  ،اله تقدميهخص لمر اليت ميكن ل ةاخلدمات املرخص الربيديةخلدمات ا دد ترخيصحي
 .جلمهورية العربية السوريةاًء داخل أو خارج أراضي او س

 

 املقابل املايل للرتخيص: - 10املادة 

 ،دهايدالوفاء بتس له على املرخصلواجب ا ر املاليةومجيع األمو  الرتخيصوبدالت جور أالربيدية خلدمات ا ترخيصحيدد 
 .ذات الصلة يةائح التنظيملو الأو  لرتخيصا شروطام و ألحك اً وفق للتغيري ةقابلملبالغ املالية ع امجيكون تو 

 
 

 :، واالندماجلرتخيصاالتنازل عن  – 11املادة 

ويبقى  ؛فقة اهليئةموا على صول مسبقاً له، دون احل يتنازل، كليًا أو جزئياً، عن الرتخيص املمنوح مرخص له أنال جيوز لل (أ)
 تنازل.عليه عن الفرتة السابقة لل ستحقةامل اليةزل مسؤوالً عن كل االلتزامات املناه املترخص لامل

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 لالندمامل ملاليةتزامات ال عن كل االؤوالً ج مسص له املندمويبقى املرخموافقة اهليئة؛ 

اللتزام ى التنازل، إرفاق تعهد خطي من املتناز ل له ابحصول على موافقة اهليئة علخص له، عند التقدم بطلب للر على امل (ج)
لمستفيدين ل اهليئة أولصاحل  تنازِلص له املى املرخستحقة علاملالية املوجبميع االلتزامات  ؛جبميع أحكام وشروط الرتخيص

. وتطبق هذه األحكام أيضًا يف حالة افذالن اإلطار التنظيميو خيص رت الشروط و  حكام، وفقًا ألمن خدماته املرخصة
 االندماج.

 وجبة لذلك،امل سبابا وبيان األص له بقرارهنازل أو االندماج، تقوم إبخطار املرخنح املوافقة على التيف حال رفض اهليئة م (د)
 تقدمي طلب املوافقة.ة بقيات املرفثبوتكافة األوراق والاستكمال  من اتريخ  يوم ثالثني خالل فرتة

 

 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)
حكام وشروط الرتخيص أة بتنفيذ تعلقاملليًة كاملًة عن مجيع التزاماته  مسؤو مسؤوالً رخص له ملا، مع بقاء يئةة اهلعلى موافق

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

 اقداً من الباطن.ات املرخصة تعلتقدمي اخلدم ةمز لالالتجهيزات اغري لتوريد ع القد م التعاال يعترب (ب)
له يتضمن األسباب املربرة لذلك، ، بعد توجيه إخطار للمرخص تها بعد منحها، ويف أي وقتقسحب مواف هيئةجيوز لل (ج)

 عقولة إلهناء عقده مع املتعاقد من الباطن.ومنحه فرتة م
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 :لسريةاخلصوصية وا - 13املادة 

ابالمتناع عن  هيلتزم املرخص لعاشر منه، ال تنفيذية والسيما البابته الوالئحالربيد ن و نكام قاالل أبحون اإلخد
من قانون  35ادة يها يف املاملنصوص عل، إال يف احلاالت الربيديةواحلواالت والبعائث  ستفيدينات املإفشاء معلوم

 .الربيد
 

 :ة املستهلكايومح سةملنافظيم اتن – 14املادة 

 ،آخررين هلرم مرع مررخصتفراق الاب أو ،رخص له مبفرردهامل على حيظروالئحته التنفيذية، د الربيكام قانون حن اإلخالل أبو د
 :يلي االلتزام مبا وجيب على املرخص له .يتهاالفع من التقليل أو امنعه أو املنافسة من احلد شأهنا من مارساتالقيام مب

 خر.ملرخص له آدية يالعالمة الرب  وأسم التجاري الايد لم أو تقاستخدا معد (1)

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

 ذلك.ب ةعنيأخرى م

مرن  دينفيسرتملابرني  ،أو جرودة اخلدمرة أو الشرروط األخررى املطبقرة األجرور مرن حيرث ر سرواءً رب غرري املر ،مييزعدم الت (3)
 .يف حال خضوعهم لظروف متماثلةصة خدماته املرخ

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

 :صة اخلدمات املرخا يف أماكن تقدميهر توفاجب ط الو الشرو  -15 دةاملا

 الشروط التالية:، علفرو ملركز الرئيسي واا، لخدمات املرخصةل هتقدمي نيف أماك روفّ يلتزم املرخص له أبن ي  
 

دمات من حيث اخلص تتجاوز لوحات الداللة نطاق الرتخي وأاّل اري للمرخص له، تجالاالسم لوحات داللة تتضمن  (1)
 .يفاجلغرا النطاقرخصة و امل

 .الرتخيصو حمدد يف ه امل اً ووفق، بعقود رمسيةاملرخص له قبل من جرة وكة أو مستأأن تكون ممل  (2)

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

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

 كساء.إل من حيث ا اليةاجلمها النواحي أن تراعى في (5)

 ة وشبكات حاسوبية.ثل اتصال حديسائبو  ةزودم (6)

  .وإطفاء ة وإنذاربقار 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.يملستفمن ا ى املقدمةو ات على الشكاالتصيف قانون اال واملنصوص عليها

 .ستفيدينملمع ا تالفااخل ومعاجلتها وحلوواضحة، لتلّقي الشكاوى الة وعادلة إجراءات فعّ يتخذ رّخص له أن ملا
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 ات: والغرام املخالفات -17 املادة

والئحته الربيد ألحكام قانون  رخص له وفقاً كبة من قبل املتر وامليد وق الرب بنطاق سة ملتعلقلفات ال مع املخايتم التعام
 فة.ملخالاجم ع وحنو اجلزاء مبا يتناسب مع الغرامة و هليئة مقدار دد اوحت ،منه 39وال سيما املادة  ةيذالتنفي

 

 اخلدمة الشاملة: -18املادة 

بتقدمي واملتعلقة  اهليئةصدرها اليت تابلشروط  ماخص له االلتز جيب على املر ة، الربيدية الشامل دون املساس بسياسة اخلدمة
ر السع حيث ة منوخباص، أاًي كان موقعهم اجلغرايف، فراد اجملتمعمجيع أخلدمة الشاملة إىل ابمولة شملاخلدمات الربيدية ا

 ودة.واجل
 

 القوة القاهرة: -19املادة 

لتزاماته  يؤدي الستحالة تنفيذ املرخص له ال ،دفعه ال ميكنتوقع، و يص غري ميف الرتخإرادة طر خارج عن أي حدث  يه (أ)
أو  لعجزوا الزل، والفيضاانت، وأي ظروف مناخّية قاسية أخرى،والعواصف، والصواعق، والز  ،قياحلر ك  كليًا أو جزئياً،

 .اخل...ب، ّية، وأعمال الشغاإلرهاب ات الطاقة، واحلروب والعملّيات العسكريّة، واألعمال إمدادالنقص يف

قانوانً، وحالت دون وفاء  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 . وعهاقمبجرد علمه بو يف أقرب وقت ممكن  ،تهاها وطبيعبتاريخ وقوع
 ت.بوقوعها مؤيداً ابملستندا تثر أت

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

 .رتخيصالج منوذ أو اللوائح التنظيمية الصادرة عن اهليئة مبا فيها  والئحته التنفيذيةالقانون يف 

 التالية: ي من احلاالتأ يف أعالهاملذكورة  القوة القاهرةأبحكام ال حيق للمرخص له التذرع  (د)

صرفه، أو كان من املمكن ء تله املتذرع ابلقوة القاهرة هو من تسبب حبدوثها نتيجة إمهاله أو سو  صإذا كان املرخ (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 أ حسن النية، ويف حال تعذردمب ابلطرق الودية مع مراعاة الناشئة بني املرخص له ومرخص هلم آخرين، تالنزاعاحتل 

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

 أحكام ختامية: -21املادة 

 التنفيذ اعتباراً من اتريخ نشرها يف اجلريدة الرمسية. زذه الالئحة حيتدخل ه (أ)

 .وقت تراه مناسباً تعديل هذه الالئحة يف أي  يف قاحلة للهيئ (ب)
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 رتخيص  ال ةوثيق
 خدمة احلواالت املالية الداخليةلتقدمي 

 
 
 

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

 .اريفعتال -1املادة 
 .الواثئق اليت يتألف منها الرتخيص -2املادة 
 .التفسري -3املادة 
 لنطاق اجلغرايف.وا، نطاق الرتخيص -4املادة 
 .ةاخلدمات املرخص -5املادة 
 .املرخصة خدماتاإلطالق التجاري للة الرتخيص، و مد -6املادة 
 .ريندات والتقار لومات والبياانت واملستوفري املعت -7املادة 
 .لتزامات الفنيةاال -8املادة 
 .جودهتاان ستمرار تقدمي اخلدمات وضما -9املادة 
 .ت املنافسةضماان -10املادة 
 .تهافيأسعار اخلدمات وشفا -11املادة 
 .، والعالقة معهمتفيديناملس واجبات املرخص له جتاه -12املادة 
 .لتزامات املاليةالا -13املادة 

 .اتر و ظاحمل -14ادة امل
 .تقادم احلواالت -15املادة 
 .العالمة التجارية -16املادة 
 .انتهاء الرتخيص -17املادة 
 .ت والغراماتخالفاامل -18املادة 
 .اإلخطارات -19املادة 
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 تعاريف:ال -1املادة 

يف الئحة الشروط واألحكام  ةردف الواوالتعاري 2017عام ل /38/ رقم ربيدانون اليف ق الواردة دون اإلخالل ابلتعاريف
 وثيقةعند تطبيق أحكام  إىل جانب كل منها املبينةاملعاين  اآلتيةري والتعاب للمصطلحاتيكون  ،للرتاخيص الربيدية العامة

 :الرتخيص وثيقة ، مامل ينص صراحًة على خالف ذلك يفهالرتخيص هذ
، والقرار اجلمهوري 27/1/2011بتاريخ  16ريعي رقم شلتة مبوجب أحكام املرسوم ااملختصاجلهة  ":تصاالتإدارة اال"

 .15/3/2011بتاريخ  16رقم 
 مصرف سورية املركزي. املصرف املركزي":"

 اإقرارهعد ، بومالحقها الرتخيص لتقدمي خدمة احلواالت الداخلية وثيقةهو  ":خدمة احلواالت املالية الداخلية "ترخيص
 .يف اهليئة فوضنيلس املجم من

، وتعين عملية حتويل األموال من املرسل إىل املرسل املاليةدمات اخلهي إحدى أنواع  ":واالت املالية الداخليةاحلخدمة "
 .إليه داخلياً وابللرية السورية

رتخيص وحىت اتريخ سراين الوتبدأ من اتريخ  ،اخلدمات املرخص هبالتقدمي  للمرخص لهددة الفرتة احمل ":صدة الرتخيم"
 انتهائه.

 وأ إرشادات ملشرتكيه خبصوص أي إجراءاتتتضمن  الربيدية اتدماخلوثيقة ينشرها مقدم  ":ة االسرتشاديةر نشال"
 .وأماكن تقدميهاونوعيتها ة خصدمات املر اخلمتعلقة بتقدمي أو شكاوى أو شروط معلومات 

 .تقدمي اخلدمات املرخصةغراض ستخدم ألأية أجهزة أو معدات أو أدوات ت :"التجهيزات"
 .ةمن اخلدمات املرخص بتقدمي أياملرخص له هو بدء  :"ةطالق التجاري للخدمات املرخصإلا"

 األول.انون والثالثني من ك ولغاية احلادين الثاين مدة اثين عشر شهراً، متتد من األول من كانو : "السنة املالية"
 دولة عند منحه الرتخيص.لا لذي يقوم املرخص له بسداده إىلالنقدي االبدل  بدل الرتخيص االبتدائي":"

 سنواًي يف مقابل األعباء اليت تتحملها للقيام يقوم املرخص له بسدادها إىل اهليئة األجور اليت :"أجور الرتخيص السنوية"
 .الرتخيص وثيقةحتدده بنود  ماق ري احتساهبا وفالتنظيمية، وجيمبهامها 

 يت يتألف منها الرتخيص:ال واثئقال -2املادة 

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

 لبس:ي أل تفادايً 

 لرتخيص.اوثيقة ، ي عتّد بر االرتخيص ومالحقهوثيقة بني ل وجود تعارض يف حا (1)
ي عتّد دية، م الرتخيص والشروط واألحكام العامة لرتاخيص اخلدمات الربياحكيف حال وجود تعارض بني شروط وأ (2)

 اخيص اخلدمات الربيدية.العامة لرت  حكاملشروط واألاب
 .ومالحقها الرتخيص وثيقةيف والفقرات الواردة واد والبنود فة املكا  يقصد بهلرتخيص اوأحكام شروط  مصطلح (3)

 :يف، والنطاق اجلغرانطاق الرتخيص –4ملادة ا

عن طريق  ،الرتخيصوثيقة من  5كما هو مبني يف املادة   ،صةاملرخ دماتاخلدمي تقبله  يشمل نطاق الرتخيص قيام املرخص
 .الرتخيص املنصوص عليها يف للشروط واألحكام وفقاً  وذلك، العربية السورية اجلمهورية داخل مقراته وفروعه

 :ةاملرخص خلدماتا –5املادة 

 إال مبوافقة اهليئة، خصةظر عليه تقدمي أي خدمة أخرى غري مر وحي  ، دمة احلواالت املالية الداخليةخ جيوز للمرخص له تقدمي (أ)
 .ووفقاً ألحكام اإلطار التنظيمي

 .من قبل اهليئة فيهتقدمي أية خدمات إضافية ليتم دراسته والبت لللهيئة ه التقدم بطلب ميكن للمرخص ل (ب)
 .ةوابط خاصة لتقدمي اخلدمات املرخصأو ض شروطأو  ةفيأجور إضاالحقاً  تفرضلهيئة أن ميكن ل (ج)
 اإلجراءات اليت حتددها.جيوز للهيئة تعديل اخلدمات املرخصة وفق  (د)

 :رخصةامل لخدماتالق التجاري لاإلطمدة الرتخيص، و  –6املادة 

هليئة إىل ان اب إخطار منح الرتخيص الصادر عخ سراين الرتخيص احملدد يف كتيدخل الرتخيص حيز النفاذ من اتري (أ)
ة لرتاخيص من الشروط واألحكام العام 5، ويكون قاباًل للتجديد وفق أحكام املادة عامله، ويبقى ساراًي ملدة  املرخص

 اخلدمات الربيدية.

 سراينمن اتريخ أشهر  ثالثةخالل فرتة أقصاها  ةإلطالق التجاري للخدمات املرخصابلبدء رخص له ابيلتزم امل (ب)
 .يف حال عدم موافقتها على متديد الفرتة قرار من اهليئةوجب مب الغياً  خيصهتر يعترب وإال  ،هلح املمنو  الرتخيص

قبل  ،يقدمهاسابخلدمات اليت و  ؛ةرخصامللخدمات التجاري لالق بتاريخ اإلط الغ اهليئة خطياً إببيلتزم املرخص له  (ج)
 .على األقل شهرطالق بفرتة اإل
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 :تقاريرت واملستندات والياانتوفري املعلومات والب -7ادة ملا

للهيئة، لية والقانونية اليت تقدم هبا واملستندات الفنية واملاواملعلومات والواثئق يلتزم املرخص له بضمان صحة مجيع البياانت  (أ)
 .الرتخيصمنحه ا على أساسه متّ و 

عد البياانت والتطبيقات املوجودة لديه اقو  كافةإىل   وكامل حة نفاذ دائميلتزم املرخص له بتأمني كافة املتطلبات الالزمة إلات  (ب)
لحواالت لكرتونية لإلوذلك عن طريق منظومة املتابعة ا ،ومتويل اإلرهابل األموال مبا حيقق متطلبات هيئة مكافحة غس

 .ع املصرف املركزيالربط الشبكي محتقيق قبل مباشرته ابإلطالق التجاري، و  ،ارة االتصاالتدلدى إاملالية 
وكافة فروعه بعد اعتماده من ستخدام برانمج إلدارة عمليات إصدار وتنفيذ احلواالت يف مقره الرئيسي ه ابلخص يلتزم املر  (ج)

 ونية.لكرت منظومة املتابعة اإلقبل إدارة االتصاالت مبا خيص التوافق مع 
نظام مراقبة وأتمني  .وعهمع مجيع فر مع االتصال الدائم تأمني قاعدة بياانت مركزية يف مقره الرئيسي يلتزم املرخص له ب (د)

 ل األموال ومتويل اإلرهاب.رها جتاه غسمعلومايت مالئم حلجم وطبيعة نشاطاته وتعقيدها وملخاط
 مع إمكانية التعديل وفقاً ملا تطلبه الحقاً. ة، تطلبها اهليئاص لتوليد التقارير اليتظام خنيلتزم املرخص له بتأمني  (ه)
واجلهات ذات  اهليئةلدورية وغري الدورية اليت تطلبها ا والتقارير والتفسريات علوماتواملرخص له تقدمي كافة البياانت املعلى  (و)

ورد يف امللحق رقم  ما وجه اخلصوصوعلى  .منها أايًّ  ددهلذي حتاوالشكل ملوعد واب بضمان دقتها وصحتها ملتزماً  ؛الصلة
 الرتخيص.وثيقة ل /1/

لسجالت والواثئق املقبولة قانواًن واملتعلقة هبا ملدة سنتني بشكل آين اة و إباتحة البياانت اإللكرتوني هيلتزم املرخص ل (ز)
 لق بواثئق التعريف.لكرتونية وخاصة ما يتعواالحتفاظ هبا ملدة عشرة سنوات ميالدية، من خالل برامج خاصة ابألرشفة اإل

 :فنيةال االلتزامات   -8املادة 

كما   العامة. السالمةالصحة و و حبيث ال تشكل خطرًا على البيئة  يل اآلمن لتجهيزاته،غلتشااملرخص له مسؤواًل عن  يكون (أ)
وافقة اهليئة مسبقًا على أي ابحلصول على مو ة لديه، عن أماكن وجود التجهيزات ومكوانت الشبكاهليئة يلتزم إبعالم و 

 تعديل أو تغيري يطرأ هبذا اخلصوص.
ئل االتصال احلديثة واألجهزة واألنظمة الالزمة لتقدمي خدمة احلواالت املالية ابوسرخص له تزويد مقراته وفروعه على امل (ب)

 ل ومتويل اإلرهاب.ل األمواهيئة مكافحة غسالداخلية وفق متطلبات اهليئة واملصرف املركزي وإدارة االتصاالت و 
من قبله إىل إدارة االتصاالت،  مهاة واحلاسوبية اليت يتم استخدالكرتونيعلى املرخص له التصريح عن كافة األجهزة اإل (ج)

 .بغرض تقدمي خدماته املرخصة، يف مقراته وكافة فروعه
االلتزام والتحقق من االلتزام  ه، وإحداث وظيفيت إدارةيلتزم املرخص له بوضع أنظمة للضبط الداخلي تشمل كافة نشاطات (د)

 رهاب.إلل ال األموال ومتويقة مبكافحة غسوالقوانني واألنظمة املتعل تابإلجراءا
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 :وضمان جودهتااخلدمات  استمرار تقدمي   -9املادة 

عليه يئة، و ايري اليت تضعها اهلمتواتر ومنتظم وفق املعللمستفيدين بشكل أبداء اخلدمات املرخصة االلتزام  على املرخص له (أ)
 .ووفقاً لإلطار التنظيمي تجدةتطويرها مبا يتوافق مع الظروف املس

 تقدمي اخلدمات املرخصة إال مبوافقة مسبقة من اهليئة. له التوقف كلياً أو جزئياً عنللمرخص  زجيو  ال (ب)
للهيئة  ، جيوزملرخصةا اتاخلدمتقدمي رار وضمااًن الستم ؛تنفيذيةمن الالئحة ال 10املادة حكام أ عالوًة على تطبيق  (ج)

حتددها  انتقاليةلفرتة  العمل، االستمرار يف أو كلياً  زئياً ، جترخيصه قرار إلغاء ت حبقهاتذالطلب من املرخص له الذي 
استعادهتا أو سل إىل املرسل إليه من املر املكلف بتحويلها حتويل األموال ستكمال ال مالضروري والالز لقدر ذلك ابو  ،اهليئة

 اصة.ه اخلليت تقررها اهليئة وعلى نفقتخالل املدة اوذلك  من قبل املرسل أو من ينوب عنهما قانوانً،
آخر أ لغي أو انتهى ترخيصه، دون أن يرتتب  مرخص لهلدى  بتقدمي خدماته املرخصة للمستفيدين منهارخص له امل يلتزم (د)

 يتمتتضمن التزامات وحقوق الطرفني؛ انتقال  آلية وفق وذلك، نتقالاال عملية إضافية جراء عليهم لقاء ذلك أي تكاليف
 له. رخصامل عم ابلتشاورمن قبل اهليئة  هاإعداد

املرخصة تقدمي خدماته بيلتزم املرخص له الذي اتذت اهليئة حبقه قرارًا بتجميد ترخيصه، جزئيًا أو كلياً، االستمرار  (ه)
 .وفقاً لألحكام والشروط الواردة يف الرتخيصو  ،خ التجميداتري طلبوا اخلدمات قبلالذين لمستفيدين ل

 :ضماانت املنافسة   -10املادة 

اليت تنص عليها  رين، القيام أبي من املمارسات املخلة ابملنافسةله، سواء مبفرده أو ابالشرتاك مع آخ صملرخاحيظر على  (أ)
 .ذيةمن الالئحة التنفي 12املادة 

األحكام العامة ئحة الشروط و الة بتنظيم املنافسة ومحاية املستهلك، وفقًا لكام املتعلقملرخص له ابلتقيد ابألحيلتزم ا (ب)
 اإلطار التنظيمي النافذ.ومجيع األحكام ذات الصلة يف  لربيديةامات دلرتاخيص اخل

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

 :هامات وشفافيتاخلد أسعار -11املادة 

ى تعديل األسعار النافذة لًا عاهليئة مسبقة صول على موافقاملرخص له ابحل يلتزممع مراعاة أحكام اإلطار التنظيمي،  (أ)
دمات، أو خلهذه امبا حتدده اللوائح التنظيمية اليت تصدرها اهليئة فيما يتعلق بضبط أسعار  رخصة، ويلتزمخلدماته امل

 .ديلها زايدًة أو نقصاانً تع

أبسلوب  ؛هلايقة قوالدالكاملة  سعاراأل عنو  قدمهااملرخصة اليت ي  االلتزام ابإلعالن الواضح عن اخلدمات له  خصاملر  على (ب)
وجيب أن تكون املعلومات املتضمنة يف هذا اإلعالن ، على موقعه اإللكرتوينو كافة فروعه ته و مقرايف  ،ومبسطواضح 

 .األماكنتلك  طابقة يف كافةمت
 .تصدرها اهليئةاللوائح اليت  يف عار احملددةزام ابإلرشادات املتعلقة مببادئ شفافية األسخص له االلتعلى املر  (ج)
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 :لعالقة معهم، وافيدينستامل واجبات املرخص له جتاه -12ادة امل

، النافذ يالّتنظيملة يف اإلطار صلقانون ومجيع األحكام ذات الحكام اين، وفقًا ألستفيدحقوق امل ضمانعلى املرّخص له  (أ)
إليه، أو إعادهتا إىل املرسل  ملرسلإىل ا يل األموال من املرسلو والسيما حت .هبذا اخلصوص أّي لوائح تنظيمية تصدرها اهليئةو 

 يف حال تعذر تسليمها إىل املرسل إليه.
فري تو يف سواء ييز دون مت ستفيدينللم ةرخصاخلدمات املاملرخص له بتقدمي يلتزم من القانون،  19دة حكام املاتطبيقًا أل (ب)

 .عهم لظروف متماثلةيف حال خضو غريها، أو  عاراألساجلودة أو اخلدمة أو 
ظام خدمة مقرتحًا لنأن يقدم للهيئة املرخص له  علىمن الالئحة التنفيذية،  14و 13 تنيأبحكام املاد ملساسدون ا (ج)

قيق حتمراعياً يف هذا النظام  ؛ليهع واملوافقة عتهمراج لتتم، نحه الرتخيصماتريخ خالل شهر من  لديه ستفيدينوشكاوى امل
 مور التالية:األ
 .السنة مة أايساعة وطيل 24يعمل على مدار أن  (1)
ّكن املواجهة أن يوفر  (2)  .إلكرتونياً  شكواهمتابعة من به، و االطالع على املعلومات اخلاصة من  شتكيمت 
 عة التقارير فقط.ات القراءة وطبالني يف اهليئة، وبصالحيإمكانية النفاذ إليه للمخو أن يوفر  (3)
 بعد موافقة اهليئة عليه. ، وذلكةملرخصمجيع أماكن تقدمي اخلدمات ا ، ويفاإللكرتوين ى موقعهعل أن يعلنه (4)
 التنفيذية. من الالئحة 14حتقيق وضمان اإلجراءات الواردة يف املادة  (5)

التجاري للخدمات املرخصة،  اتريخ اإلطالق خالل مدة ثالثة أشهر مناسرتشادية على املرّخص له أن يصدر نشرات  (د)
ي وسيلة إضافية خيتارها متكن املستفيد من االطالع عليها، أب، وهاموافقة اهليئة عليوين بعد على موقعه اإللكرت  يعلنها وأن

 ات ما يلي:على أن تتضمن النشر 
 .ا ومستواهاونوعيته، اليت يقدمها ةصاملرخ اتاخلدمرشادات والتعليمات حول إلالتوجيهات وا (1)
 .شكاوىص للرد على االستفسارات وال، والرقم املخصديهل فيدينستجراءات املعتمدة لتسجيل املاإل (2)
 .املرخصة اتهخدمتقدمي مواقع  (3)

 :االلتزامات املالية -13ملادة ا

 هوالبالغ قيمتحق للدولة املستبتدائي االرتخيص البدل عند منحه الرتخيص،  ،للهيئة يسددله أن على املرخص  (أ)
عترب ا إاّل ؛ و ةالتجاري للخدمات املرخصاإلطالق  قبل هايدفع ماليني لرية سورية(عشرة ل.س )فقط  /000,00010,/

   .مبوجب قرار من اهليئة ترخيصه ملغياً 
  حمددة قطاع الربيد، لقاء تكاليف أدائها ملهامها التنظيمية يف عن الرتخيصنوية س اً على املرخص له أن يسدد للهيئة أجور   (ب)

 :يلي ماك
 نايسر  يخاتر  قبل ي دفع سنوي، كأجر) سورية لرية الينيمعشرة  فقط/  000.00010./  قيمته مقطوع مبلغ (1)

 .الرتخيص منح إخطار كتاب  يف احملدد الرتخيص
 هبا املطالبة صدور فور ت دفع ،املرخص له املودعة لدىمن قيمة احلواالت ابأللف  0.5حمددة بنسبة  سنوية أجور (2)

 اهليئة. من
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فقط  (.0.000001)ر ب اقيمته ةحملددوا ،لدى اهليئة اخلدمة الشاملة دعم سنوية لصندوقسامهة متسديد له ب خصلتزم املر ي (ج)
 .اهليئة من هبا املطالبة ورصد فور ،لرية سورية مبليون

.س ل /25,000/ بقيمة أي فرع جديدضافة إلاملوافقة احلصول على طلب دراسة أجر للهيئة  املرخص له أن يسدد على (د)
 .عن كل فرع لرية سورية( مخس وعشرون ألف)فقط 

 .هلم ع املرخصبعد التشاور مذلك ، و ملسامهاتوا رو جواأل البدالت هذهيمة قخفض يف رفع أو  قاحل للهيئة (ه)
وفقًا للقوانني واألنظمة النافذة يف املمنوح له الضرائب والرسوم النامجة عن تنفيذ الرتخيص مجيع  يتحمل املرخص له (و)

 السورية.العربية  اجلمهورية
 لى أسباب تربيرية، يعود له حقًء عاندة وباألجور ملدد حمدجيوز جمللس املفوضني يف اهليئة منح تفيض على البدالت و  (ز)

 وقبوهلا. تقديرها
 وفقاً لعدد الفروع التابعة للمرخص له وحجم نشاطه.لضوابط املتعلقة برأس املال واالحتياطي اجملمد، ا /2حيدد امللحق / (ح)

 :احملظورات -14املادة 

القيام أبي من العمليات املصرفية، وحيظر عليه  ،يز كاملر  ة من مصرف سوريةسقوف مبالغ التحويل احملدديلتزم املرخص له ب
 وليس احلصر:املثال سبيل واليت نذكر منها على 

 فتح أو مسك حساابت جارية أو ودائع للمتعاملني ابللرية السورية أو العمالت األجنبية. (1)

 .ة أو ابلعملة األجنبيةير السو  لتجارية ابللريةاألماانت أو منح القروض والسلف أو خصم األوراق اقبول الودائع أو  (2)
 التعامل أبسواق الصرف اآلجلة. (3)

 املستندية وإجراء مجيع العمليات اخلاصة هبا.فتح االعتمادات  (4)

 أو ابلعمالت األجنبية. السوريةإصدار الكفاالت أو التعهدات ابللرية  (5)

العربية السورية دون احلصول  ةمهوريلسورية خارج اجلحساابت أو أرصدة ابلعملة األجنبية أو ابللرية ا االحتفاظ أبية (6)
 وضمن احلدود املسموح هبا، وذلك يف احلاالت اليت يتطلب نشاطه ذلك.على املوافقة املسبقة من املصرف املركزي؛ 

جنبية الت األق املالية األجنبية؛ أو استثمار أية مبالغ ابلعم؛ واملعادن الثمينة؛ واألوراالعامليةالتعامل يف أسواق السلع  (7)
 وسواء حلساهبا أو حلساب الغري. ة السورية خارج اجلمهورية العربية السورية بصورة مباشرة أو غري مباشرةري ابلل أو

الشركاء، أو  إقراض أو إدارة قرض، أو االشرتاك يف إصدار القروض أو رهن أاًي من موجوداته أو االقرتاض من غري (8)
من املصارف أو املؤسسات املصرفية العاملة، ويستثىن  يمن أ رة وغري مباشرة(احلصول على تسهيالت ائتمانية )مباش

واملتعلقة ابستبدال االحتياطي  3من امللحق رقم  هفقرة صرفية اليت تصدر للغاية املذكورة يف المن ذلك الكفالة امل
حصول  كوكذل له من الشركاء، اجملمد جزئيًا أو كلياً. وخيضع للموافقة املسبقة من املصرف املركزي اقرتاض املرخص

املصارف أو املؤسسات  نية من أي منائتماأي من مالكي املرخص له أو القائمني على إدارته على تسهيالت 
 لعاملة.املصرفية ا

أو أن تتجاوز سحوابهتم السنوية  ،االستدانة من رأمسال الشركةال جيوز للشركاء؛ أو مدراء الشركة؛ أو مدراء الفروع؛  (9)
 سديد االلتزامات الضريبية.ت ة بعدالسنوية الصافي األرابح

 .إصدار أي شكل من بطاقات الدفع أو االئتمان  (10)
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 :تقادم احلواالت -15املادة 

 .أيهما أسبق ابلتقدم لقبضها يدفع املرخص له قيمة احلوالة للمستفيد املرسل أو املرسل إليه،األصل أن  (أ)
ا للمرس ل إليه أو استعادهتا من قبل املرِسل أو من همتسلي ودعة لديه حلنييعد املرخص له مسؤواًل عن مبالغ احلواالت امل (ب)

 .ينوب عنهما قانوانً 
يتقدم أصحاهبا لقبضها أو اسرتدادها خالل سنتني من اتريخ إيداعهم للحواالت، تسقط ابلتقادم قيم احلواالت اليت مل  (ج)

ونياً قبل انقضائها، وعلى املرخص له نامها قة قد انقطع تقادوتعد حقاً مكتسباً للمؤسسة السورية للربيد مامل تكن هذه املد
 قضاء املدة للمؤسسة السورية للربيد.تسليم قيم احلواالت اليت تسقط ابن

 :التجاريةلعالمة ا -16املادة 

 جتاريةتجارية اليت اعتمدهتا اهليئة كعالمة ال عديل على العالمةوافقة اهليئة مسبقاً على أي تيلتزم املرخص له ابحلصول على م (أ)
 ه.بخاصة 

 .رخصةاخلدمات امل لتقدمياصة به اخل التجاريةمة العال مطبوع عليهاإيصاالت ابستخدام يلتزم املرخص له  (ب)

  رتخيص:انتهاء ال -17ادة امل

، أو يف حال لتجديداتفاق الطرفني على ا أو اجملددة يف حال عدم ،األساسيةيعترب الرتخيص منتهياً يف حال انقضاء مدته 
ة لرتاخيص الشروط واألحكام العام الئحةمن  5ملادة حكام اشروط جتديد الرتخيص وفقًا ألمن  يله أباملرخص ل إخال

 .ن اهليئةوذلك مبوجب قرار م اخلدمات الربيدية،

 :املخالفات والغرامات -18املادة 

 .املخالفةوحجم  طبيعةاسب مع نتمبا ي الغرامةاجلزاء و  مقدارحتدد اهليئة  ،من القانون 39املادة أبحكام  سدون املسا

 اإلخطارات: -19املادة 
مبوجب كتب رمسية، حبيث يكون استالمها  لرتخيصاباملتعلقة  تراسالت واملوافقات واملالحظاا فيها املمب تتم اإلخطارات (أ)

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

 .يف سوريةوالربيد صاالت تة لالاهليئة الناظم ص:رخ  امل (1)
 .يدوالرب  لالتصاالتيئة الناظمة مبىن اهل -شارع فايز منصور-دمشقالعنوان: 

 ---------------------------------------------رقم اهلاتف: 
 ---------------------------------------------رقم الفاكس: 
 -------------------------------------------- صندوق بريد:
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 --------------------------------------------- ص له:املرخ   (2)
 -----------------------------------------------العنوان: 

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

 --------------------------------------------ريد: صندوق ب

( مخسة عشر يومًا من اتريخ نفاذ هذا 15عاله قبل )يري عنوانه املذكور أيف حال تغبالغ اهليئة خطيًا إبرخص له يلتزم امل (ب)
 حة.يصح قةوجود يف هذه الوثيملاة إىل عنوانه املختار التغيري، وإال تعترب مجيع اإلخطارات واملراسالت املرسل

فاذ هذا عشر يوماً من اتريخ ن( مخسة 15) قبل اإلعالموسائل يف  جلديدعنواهنا ا بنشرتقوم  ا،عنواهنليف حال تغيري اهليئة  (ج)
 التغيري.
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 دميها إىل اهليئة:له بتقر اليت يلتزم املرخص ملعلومات واملستندات والتقاري، البياانت وا/1/امللحق رقم 

 تندات:ملسا (أ)
يف حال  السنة ايملية، أو خالل أيف بداية كل سنة ما يف أي من احلاالت التالية: التجاري هن سجلصورة مصدقة ع (1)

 .أبسبوع انتهاء صالحيته قبلأو  ،طرأ أي تعديل عليه
 .أي مرخص لهعام أو الل شغاملأي اتفاق مربم مع  (2)
 .ص لهاملوظفني العاملني لدى املرخعدد  (3)
 ص له.خللمر  يساسسيس والنظام األنسخة عن عقد التأ (4)

 

 التقارير السنوية:  (ب)
 ية، وذلكيف سور  بية املعتمدةوفق املعايري احملاس مرخص له،عن احلساابت اخلتامية لل أصوالً ومصدقًا  تقريرًا مفصالً  (1)

 ة أشهر من هناية السنة املالية.ثالثخالل 
مدة ال  إليها، وذلك خالل لتوصلا والنتيجة اليت مت وإجراءات التعامل معها أعداد الشكاوى، يوضحتقريراً مفصاًل  (2)

 لسنة املالية.أشهر من هناية ا تزيد عن ثالثة
اصة مبعايري جودة اخلدمات املقدمة من قبل مقدمي اخلالتنظيمية لالئحة اأبحكام ه مدى التزام يوضح مفصالً  تقريراً  (3)

 .يةاية السنة املالأشهر من هن ثالثة خالل ،، اليت تصدرها اهليئةالربيديةدمات اخل
 

 تقارير الربعية:لا (ج)
وعلى أساس ب وجهتها مصدرها ووجهتها، مصنفة حسو اليت قام بنقلها ، ليةاملا الداخلية احلواالتتقريراً عن عدد  (1)

  .شهري
 اليت يقدمها واألسعار املطبقة على كل خدمة.املرخصة تقريراً عن اخلدمات  (2)
فيها يف كافة احملافظات اليت يقدم  ؛اء مدرائهاوأمس، التفصيلي لكل منهان واعنال، و وعهر مقراته وفتقريرًا عن عدد  (3)

 بقاً على أي تعديل أو تغيري يطرأ هبذا اخلصوص.ى موافقة اهليئة مس، ويلتزم ابحلصول علملرخصةا هخدمات
 

 معلومات أخرى: (د)
قبل  ميهادبتق هلمرخص لصة املسموح لخلدمات املرخخدمة من ا ضافة أو إلغاء أيالرغبة إبإبالغ اهليئة خطيًا يف حال 

 .مسبقاً  تهاعلى موافقل للحصو  على األقل من اإلضافة أو اإللغاء، شهر
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 :رأس املال واالحتياطي اجملمد، /2/امللحق رقم 

فروع لداخلية، وفقًا لعدد الاملالية ادىن لرأس مال الشركات احلاصلة على ترخيص لتقدمي خدمة احلواالت حيدد احلد األ (أ)
 ى النحو التايل:ل، عاهالتابعة هلا وحجم نشاط

 
 عدد املقرات والفروع شرحية رأس املال

 20حىت  مليون ل.س100
 40حىت  21من  مليون ل.س 200
 60حىت  41من  مليون ل.س 350
 80حىت  61من  مليون ل.س 550
 100حىت  81من  مليون ل.س 800
 120حىت  101من  مليون ل.س 100.1
 140حىت  121من  مليون ل.س 450.1

 وما فوق 141من  مليون ل.س 058.1
 
حساب مفتوح  ؛ أو شيك مصدق، إىلص له بتسديد رأس املال وأية زايدة الحقة عليه نقداً؛ أو حبوالة مصرفيةيلتزم املرخ (ب)

 سم املرخص له لدى أحد املصارف العاملة.اب
ن رأس م %25د مبلغ يعادل يبتجم" :املصرف املركزي إبعطاء تعليمات للمصرف املودع لديهيلتزم املرخص له بتفويض  (ج)

 ."مسه لدى املصرف؛ وخيضع للفوائد املعتادةالحقة يف حساب اب زايدة أيةاملال و 
ضع االحتياطات تاالحتياطي إال مبوافقة مسبقة من قبل اهليئة واملصرف املركزي، كما  سمح للمرخص له ابستخدامي   ال (د)

 جراء نفسه.اإل ه يف البند السابق ووفقاملصريف املشار إلي حلسابامنها يف  %25اليت يكوهنا املرخص له إىل جتميد 
كما حيق له منح   ،وقت بناًء على مرسوميف أي رأس املال ونسبة االحتياطي احلد األدىن لق للمصرف املركزي تعديل حي

 ذا اخلصوص.صدر هبلتعليمات اليت تاملوافقة على استبدال االحتياطي جزئياً أو كلياً بكفالة مصرفية وفق الشروط وا
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رقم /  /واالت املالية الداخلية احلمي خدمات الرتخيص النمطي لتقد  

 املمنوح إىل:
 

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

 املسجلة ابلسجل التجاري حملافظة........... ابلرقم /............../

 بتاريخ   /   /

 

 

 

 

  دمشق، يف   /    /
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 :اداً إىلناست

 ،منه 7، والسيما املادة 2017لعام  /38/رقم ذي القانون الصادر ابل ،الربيدنون أحكام قا -

 ،وما بعده منها الباب الثاين، والسيما 2018لعام  62رقم ذي الالصادرة ابملرسوم  ،ربيدالوأحكام الالئحة التنفيذية لقانون  -

 /51فوضني رقم /لصادر بقرار جملس املا ،(الية الداخليةاحلواالت املسية، األسا)اخلدمات الربيدية تراخيص منح ونظام  -
22/11/2018 ، 

 ،، ومجيع الواثئق املرفقة ابلطلب واملقدمة استكماالً لهلية الداخليةواالت املااحل ةلتقدمي خدم..................شركةوطلب  -

 السنوي، بتسديد املبلغ املقطوع من أجر الرتخيص لذي يشعر.. ( ا......) ..... اتريخ....( ....إلشعار رقم ).......وا -

)فيما يلي ألغراض هذا  ت املالية الداخليةواالاحل ة. لتقدمي خدم..........................لريئة على الرتخيص وعلى موافقة اهل -
 الرتخيص "املرخص له"(،

 

موطنها و  ابلرقم /...../ بتاريخ .../..../.... ........السجل التجاري يف حمافظة  ُتمنح شركة .............املسجلة يف
 ......................املختار .......

 .الية الداخليةواالت املاحل ةلتقدمي خدمالنمطي هذا الرتخيص 

 ..../..../....ويسري هذا الرتخيص ابتداًء من اتريخ ..../..../.... ولغاية 

 املرفقة، رتخيصالواردة يف وثيقة الو  ةاملرخص واالت املالية الداخليةاحل ةدمخ، تقدمي لهوخيول هذا الرتخيص النمطي، املرخص 

ثيقة الرتخيص، ويرجع إىل األحكام اليت تشري إليها عند عدم ورود وخيضع هذا الرتخيص لألحكام والشروط املنصوص عليها يف و 
 هذا الرتخيص.نص يف 

 دمشق يف ..../..../....

 املدير العام

 والربيد التصاالتل الناظمة للهيئة

 الدكتور إابء عويشق

 


