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 مقدمة:
 منه، 7، والسيما املادة 2017لعام  38بناًء على أحكام قانون الربيد الصادر ابلقانون رقم  -
 الثاين منها، ، والسيما الباب2018عام ل 62صادرة ابملرسوم رقم لايد رب الن انو لق يذيةنفلتوعلى أحكام الالئحة ا -

 ،27/7/2021اتريخ  /22رقم / جملس املفوضني وعلى قرار -

 يلي: ما املتضمنو  خدمات الطرود الربيدية من خالل شركات الشحنتراخيص منح نظام صدر  
 

 .ت الشحنل شركادية من خالرود الربيخدمات الطلتقدمي رتخيص المنح وإجراءات شروط  -1

 .خدمات الطرود الربيدية من خالل شركات الشحنتقدمي ل الرتخيص على صولاستمارة طلب احل -2
 .الشحنتسجيل العالمة التجارية لتقدمي خدمات ب، التعهد -3

  .ومالحقها الل شركات الشحنالربيدية من خخدمات الطرود  لتقدميرتخيص الوثيقة  -4

 .الشحندية من خالل شركات خدمات الطرود الربي لتقدمي رتخيصال -5
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 رتخيص ال منحجراءات إو شروط 
 ود الربيدية من خالل شركات الشحنخدمات الطر  لتقدمي

 
 
 
 

  قرار جملس املفوضنيوجب مب املقرة
 27/7/2021 اتريخ /22رقم /
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 الفهرس
 

  .خيصلرت وفرها يف طالب اب تالواج الشروط   – 1 املادة

 .ص تقدميهاالرتخيالب ط علىجب االو الواثئق    – 2 املادة

  .ةاملعلومات الواجب تزويدها للهيئ   – 3 املادة

 .البت بطلب منح الرتخيص   – 4 املادة

 ب الرتخيص.لاالتزامات ط   - 5املادة 
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 :خيصطالب الرت  الشروط الواجب توفرها يف – 1املادة 

 :الرتخيص طالبن يكو أن  (أ)
 وميارس العمل التجاري يف سورية حسب القوانني، ية مسجالً لشركة أجنب فرعاً ، أو  سوريةمؤسَّسًا يفشخصًا اعتباراًي 

 .الشحنت خدماقدمي تها تغايوعلى وجه التحديد، واألنظمة النافذة. 
 اإللغاء. دة سنتني على هذاغاؤه، مامل متض مترخيصاً سابقاً مت إلب الرتخيص لطال يكون أاّل  (ب)
 .إليه اعتباره دَّ ن قد ر   يكما مل ،حسب احلال، أو إعساره إفالسهشهر قد أ خيصلرت اب لطان كو ي أاّل  (ج)
، ويف يًة خاصة بهيئة عالمًة بريدتثمارها، وتعتمدها اهلهلا أو اساستعماله حق مسه أو جلة ابارية مسأن يكون له عالمة جت (د)

 همنحاملوافقة على بتسجيلها خالل سنة من اتريخ  ،تمدعاملنموذج ال، وفق تعهدي ون العالمة التجارية غري مسجلةحال ك
 .صالرتخي

 الربيدية تدمااخل ميتقدلركة مرخص هلا مديرًا يف أي شأو  يكاً شر أو  مؤسساً أو الشركاء أاًي من املؤسسني أال يكون  (ه)
 .الل شركات الشحنالربيدية من خخدمات الطرود األساسية أو 

 

 ا:هميتقدعلى طالب الرتخيص الواثئق الواجب  -2املادة 

 ئق التالية:ئة ابلواثتزويد اهلي إليهي طلب  قة،سابال 1ادة اردة يف املللشروط الو الرتخيص طالب يف حال حتقيق 
 .ئة )االستمارة(لنموذج املعتمد من اهليلوفقاً  نالشحخدمات قدمي ي لتمنط صرخيت لىع طلب احلصول (1)
داد حن واإلمة السورية للشأو من اجلمعي الدويل يف سورية بضائعشحن الشركات حتاد معتمدة من اشهادة عضوية  (2)

 .ب الشحن سابقاً(الكي مكات)مجعية م الوطين
خدمات الطرود الربيدية من لتقدمي  يصترخاحلصول على طالب  ابسم ،ساري املفعول ،سجل جتاريشهادة  (3)

 .خالل شركات الشحن
 .همتواقيعومناذج الً أصو ابلتوقيع واملفوضني  ملخولنيأمساء ا (4)
مثبت عليها  هتمهواير عن صو ، و ريالسجل التجا يفاؤهم ة أمساردالو يعيني بطلا خاصألشل غري حمكوم وثيقة (5)

 .رقام التواصل معهمعناوينهم وأ
سواء داخل  حالية(،أو  ةسابق) لطالب الرتخيص ممنوحة يةربيددمات الاخللتقدمي  تراخيص أي عنخة سن (6)

 و خارجها.اجلمهورية العربية السورية أ
 على مطالبة من بناءً  كوذل ،يةة سور ف لري أل سونمخ رهقداوم ،خيصالرت  احلصول على أجر طلب إشعار بتسديد (7)

 اهليئة.
 

  للهيئة:جب تزويدها املعلومات الوا -3ة املاد

 الرتخيص بتزويد اهليئة ابملعلومات التالية: طالبيلتزم 
 ها.حتصيلو ا حتديده سسوأاخلدمات املقرتح تقدميها  أسعار (1)
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، مع عناوينها التفصيلية (سي والفروعئياملقر الر ) ة من خالل شركات الشحنود الربيديالطر ات خدم دميقت أماكن (2)
 .هايير اء مدأمسو 

سرية وخصوصية لى ، واحملافظة عورقياً، ومخس سنوات إلكرتونياً()سنتني  فظ البياانت واحملتوىحو ألرشفة اآلية  (3)
 .نيستفيدبياانت امل

 .الطرود الربيدية وتسليم نقلاستالم وفرز و ستتبع يف لعامة اليت مة اوالسالدابري األمنية لتءات وااإلجرا (4)
 ن.آلية معاجلة شكاوى املستفيدي (5)

 

  البت بطلب منح الرتخيص: – 4املادة 

 ريخمن ات مخسة عشر يوماً  الرتخيص يف غضونلحصول على ل هشعر بتسلمها طلبمبا ي  طالب الرتخيص  إبخطاريئة اهل تقوم (أ)
النقص أو استدراك ذلك  فيرتتب عليه بله،من ق قدمةملاأو املعلومات ئق اثالو  يفل خلأو قص ن ودوجويف حال ، له ِمهاَتسل  

عن هذه املدة على أال تقل   حتددها يف كتاب اإلخطار املذكور أعالهالزمنية اليت املدةوخالل  طره به اهليئةت   وفق ما اخللل
 خيص.على الرت  صولطلب احل د أجرداسرت اب حقه دون ،ابنقضائهاملغياً  اعترب طلبه وإال ،يوماً  ةعشر سة مخ

 .املطلوبة واملعلوماتئق الواث كافة  استكماليوماً من اتريخ  نيتسابلبّت يف الطلب خالل مدة ال تتجاوز اهليئة تقوم  (ب)
 فضالر  حالالرتخيص، ويف  نحهمل ما يلزم اءإجر رة ضرو بافقتها و و مب هتطر  ،لطالبه منح الرتخيصحال موافقة اهليئة على  يف (ج)

 .لذلك املربرةسباب ألابه ر إبخطاوم تق
 

 :طالب الرتخيصالتزامات  – 5املادة 

رية قط مخسني ألف لألف ل.س )ف /50ته /لبالغ قيمالرتخيص ااحلصول على بتسديد أجر طلب طالب الرتخيص م يلتز  (أ)
 .هيددجت وص أخيقدمي طلب منح الرت عند ترية(، سو 

وط الرتخيص وال سيما م وشر أبحكاااللتزام ، يئة مبوافقتها على منحه الرتخيصهلطره ابعد أن تخيص، الرت  بطالى عل (ب)
 يف وثيقة الرتخيص. اردةاملالية الو امات االلتز 
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 احلصول علىب طل استمارة
 ت الشحنكاشر ل من خال ربيديةمات الطرود الدخلتقدمي ترخيص 

 
 
 
 

 وضنيجملس املف قرار جبة مبو املقر 
 27/7/2021خ اتري /22/ مرق
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 :طالب الرتخيصل كاملالسم اال (1)
------------------------------------------------------------- 

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

------------------------------------------------------------- 
 :صخيطالب الرت وبياانت اء أمس (3)

 البند على شكل ملحق. يرجى تقدمي بياانت هذا مالحظة:
 
 :رتخيصطالب المال بياانت رأس  (4)

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

 واملسمى الوظيفي له: رتخيصطالب ال ثلت مماانيب (5)
  سم:الا

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

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

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

------------------------------------------------------------- 
 :(خياري) صندوق الربيد

------------------------------------------------------------- 
 :ري()خيا اإللكرتوين يدالرب 

------------------------------------------------------------- 
 :لتقدميهاترخيص احلصول على راد املم  خدمات الطرود الربيدية من خالل شركات الشحن (6)

------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------- 
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  :ينيلرئيسا اإلدارة يظفمو فروع و لارات و املق يريمد انتبيا (7)

 يلي: متضمنة ما كل ملحقبند على شال ياانت هذاقدمي بيرجى ت :حظةمال 
  العلمية املؤهالت -أ

 اترب اخل -ب
 ؟ مع اهليئةأو حايلني تعامل سابق سامهأو ألي من امل لطالب الرتخيصهل  (8)

-------------------------------------------------------------  
و أوجود تعامل سابق على   تدلليتا انتبيااملعلومات وال اهليئة بكافة ويدرجى تز ية بنعم ابإلجت اال كانح يف

  .حايل مع اهليئة
 
 (مات إضافية تدعم الطلب: )إن وجدتمعلو  (9)

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

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

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

 ماملقدطليب  املرفقة مع اتومعلملئق واالواثو  داتاملستنوكافة ، ه االستمارةهذ دة يفاحملدملعلومات كد أبن كافة اؤ أ
 دقيقة.و ة حصحي ل شركات الشحنخدمات الطرود الربيدية من خاللتقدمي خيص على تر  للحصول

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

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

 ------------------------------------------------------ :يفيوظال سمىامل

 -------------------: التاريخ
 

 :قيعتو لا

 ختم الشركة:
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 تعهـد
 

 

خدمات بتقدمي ة اخلاص ---------------- يةالتجار  بتسجيل العالمة ------------------أتعهد أان 

 على طلب منحي ترخيص والربيد التصاالتلناظمة بعد موافقة اهليئة ال ،لكهاملستومحاية ية ارة الداخلوزارة التج، لدى الشحن

 على املوافقة ريخمن اتميالدية  سنةجاوز خالل مدة ال تت، وذلك خدمات الطرود الربيدية من خالل شركات الشحنلتقدمي  منطي

 .لتجاريةبشهادة تسجيل العالمة اوتزويد اهليئة  ،ي الرتخيصمنح

وأجر  خيص االبتدائيداد بدل الرت دون احلق ابسرت و بق إنذار، خيص دون ساء الرت غالاحلق إب يد بذلك، فللهيئةالتق مال عدحويف 

 .الرتخيص احلصول علىطلب باألجر اخلاص و  الرتخيص السنوي

 

 

 

 التعهد: اسم صاحب

 شخصية:طاقة الوطين للبالرقم ال

 التوقيع:

  20  /     /   التاريخ:  
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 رتخيص  ال ةوثيق
  الشحن كاتخالل شر من د الربيدية خدمات الطرو لتقدمي 

 
 
 

 جملس املفوضني قرار مبوجب ةاملقر 
 27/7/2021ريخ ات /22رقم /
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 سالفهر 

 .تعاريفال -1املادة 
 .لرتخيصالواثئق اليت يتألف منها ا -2املادة 

 .التفسري -3ادة ملا
 لنطاق اجلغرايف.او ، لرتخيصنطاق ا -4املادة 
 .ةاخلدمات املرخص -5املادة 

 .املرخصة خدماتاإلطالق التجاري لللرتخيص، و ة امد -6ادة ملا
 .ستندات والتقاريروامل  املعلومات والبياانتوفريت -7املادة 
 .لتزامات الفنيةاال -8املادة 
 .جودهتاان دمات وضمقدمي اخلستمرار تا -9املادة 

 .ت املنافسةاانضم -10ملادة ا
 .تهافير اخلدمات وشفاأسعا -11دة املا

 .، والعالقة معهمتفيديناملس واجبات املرخص له جتاه -12املادة 
 .ةااللتزامات املالي -13املادة 

 .سرية البعائث الربيدية -14ملادة ا
 .منوعاتتعويضات واملال -15املادة 
 .لربيديةا ثالبعائ وزيع(ت وأ)عاقد لنقل لتا -16املادة 
 .الرتخيصانتهاء  -17املادة 
 .لغراماتت واخالفاامل -18املادة 
 .ةالعالمة الربيدي -19املادة 
 رات.اإلخطا -20املادة 
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 يف:تعار لا -1املادة 

ام واألحكلشروط ا ةحف الواردة يف الئوالتعاري 2017لعام  /38/ رقم ربيديف قانون ال الواردة دون اإلخالل ابلتعاريف
 وثيقةعند تطبيق أحكام  إىل جانب كل منها املبينةعاين امل اآلتيةري بوالتعا للمصطلحاتون يك ،لربيديةللرتاخيص ا العامة
 :الرتخيص وثيقة ى خالف ذلك يفًة عل، مامل ينص صراحهيص هذالرتخ

 بطاقات الربيدية؛والرسائل د، كاليرب لترسل عن طريق ا كل إرساليةيطلق على   مصطلح عام "البعائث الربيدية":
 ة؛ والطرود الربيدية وغريها.رزم الصغري ؛ والومكتوابت املكفوفني واملطبوعات؛

الطرود خدمات لتقدمي املمنوح  يصرتخالهو  ": الشحن شركاتمن خالل ة الربيدي الطرودخدمات تقدمي  "ترخيص
 .يئةاهل يف املفوضنيجملس  من إقراره، بعد ة الرتخيصة ضمن وثيقدداحمل ديةالربي
 .بتقدميها لهاملرخص  قبلمن  ديةربيالمات داخلل على خص حيصش يأ :"ستفيد"امل

ىت اتريخ وتبدأ من اتريخ سراين الرتخيص وح ،خص هبااخلدمات املر لتقدمي  خص لهللمر الفرتة احملددة  ":صمدة الرتخي"
 انتهائه.

 وأ جراءاتص أي إصو خب إرشادات ملشرتكيه ضمنتت الربيدية اتدماخلوثيقة ينشرها مقدم  ":ةشادياالسرت  النشرة"
 .ميهاونوعيتها وأماكن تقدة خصاخلدمات املر علقة بتقدمي متأو شروط  شكاوى وأمعلومات 

 .مي اخلدمات املرخصةتقدهزة أو معدات أو أدوات تستخدم ألغراض أية أج :"التجهيزات"
 .ةصخمن اخلدمات املر   أيبتقدميخص له املر هو بدء  :"ةاملرخص للخدمات التجاري القإلط"ا

 األول.انون من ك ولغاية احلادي والثالثنين األول من كانون الثاين راً، متتد معشر شه مدة اثين: املالية" "السنة
 ه الرتخيص.ولة عند منحاملرخص له بسداده إىل الد البدل النقدي الذي يقوم خيص االبتدائي":بدل الرت "

تتحملها للقيام  ألعباء اليتمقابل اسنواًي يف  اهليئة دها إىلداسب  يقوم املرخص لهاليت األجور :ية""أجور الرتخيص السنو 
 .الرتخيص ةوثيقحتدده بنود  ماق ا وفالتنظيمية، وجيري احتساهبمبهامها 

 منها الرتخيص: اليت يتألف الواثئق -2املادة 

 :ح للمرخص لهاملمنو  الرتخيص  ال يتجزأ منءاً جز  اآلتية قالواثئ تعد
 .اهتاليوتعد الرتخيص ثيقةو  (1)
 .ايالهتعدوت الرتخيصوثيقة  حقمال (2)
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 ري:ــــالتفس -3املادة 

 لبس:ي أل تفادايً 

 الرتخيص.وثيقة ، ي عتّد بـ احقهالرتخيص ومالوثيقة بني ارض يف حال وجود تع (1)
  ي عتّد دية، ربياخلدمات ال م العامة لرتاخيصحكاالشروط واألم الرتخيص و وجود تعارض بني شروط وأحكايف حال  (2)

 ربيدية.الخلدمات اخيص ارت العامة ل حكامألاو  وطشر لاب
 .ومالحقها الرتخيص ثيقةو يف والفقرات الواردة نود فة املواد والبكا  يقصد بهالرتخيص وأحكام شروط  لحمصط (3)

 :، والنطاق اجلغرايفلرتخيصنطاق ا –4املادة 

  ة،السوري العربية اجلمهوريةخارج  ىلإمن و  (و/ أو)داخل  صةرخملا دماتاخلدمي تقبله  ص قيام املرخصق الرتخييشمل نطا
 .الرتخيص يف املنصوص عليها واألحكاموط للشر  وذلك وفقاً ، الرتخيص وثيقةمن  5 يف املادة كما هو مبني

 :ةاخلدمات املرخص –5املادة 

إال  ةصخمر  أي خدمة أخرى غري دمير عليه تقظوحي  ، فقط /1يف امللحق رقم / ددةاحملدمات جيوز للمرخص له تقدمي اخل (أ)
 .تنظيميم اإلطار الكاقاً ألحئة، ووفيوافقة اهلمب

رقم حق الواردة يف املل ةلتقدمي اخلدمات املرخص وابط خاصةأو ض شروطو أي أ أجور إضافيةالحقاً  تفرضأن ميكن للهيئة   (ب)
/1/. 

  حتددها.  وفق اإلجراءات اليت /1رقم /لحق ملة تعديل اجيوز للهيئ  (ج)

 :املرخصة لخدماتلالتجاري  إلطالقاو  خيص،مدة الرت  –6املادة 

ادر عن اهليئة إىل اب إخطار منح الرتخيص الصتخ سراين الرتخيص احملدد يف كص حيز النفاذ من اترييدخل الرتخي (أ)
ة لرتاخيص لعامحكام امن الشروط واأل 5حكام املادة د وفق أللتجدي ، ويكون قابالً نيعام ملدة املرخص له، ويبقى سارايً 

 ة.يديت الرب اخلدما

 سراينمن اتريخ  شهور مخسةخالل فرتة أقصاها  ةاري للخدمات املرخصإلطالق التجابابلبدء رخص له يلتزم امل (ب)
 .قتها على متديد الفرتةعدم موافيف حال  قرار من اهليئةجب و مب الغياً  ترخيصهيعترب وإال  ،ملمنوح لها الرتخيص

قبل  ،يقدمهاسليت ابخلدمات او  ؛ةاملرخصلخدمات لالتجاري  إلطالقا خبتاري الغ اهليئة خطياً إببرخص له يلتزم امل (ج)
 .على األقل شهرطالق بفرتة اإل
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 :والبياانت واملستندات والتقارير توفري املعلومات -7ملادة ا

هيئة، هبا لل ميت تقدلية والقانونية الملالفنية واواملستندات اواملعلومات والواثئق  البياانتاملرخص له بضمان صحة مجيع يلتزم  (أ)
 .الرتخيص منحهاسها على أس متّ و 

البياانت أرشفة وحفظ منظومة إىل  وكامل دائمرتوين الكحة نفاذ اتإلالالزمة  كافة املتطلبات يلتزم املرخص له بتأمني  (ب)
 .قراءة فقطالوبصالحيات  ،يف اهليئة نياملخول ة لديه إىلاملوجود والتطبيقات

 الت.كرتوين مع إدارة االتصالربط اإللإبجراء ا رخص لهم امليلتز  (ج)
طلبها اليت ت السنوية رالتقاريم خاص لتوليد ظانبتأمني  ،يصسنة من اتريخ منح الرتخخالل مدة أقصاها  ،لتزم املرخص لهي (د)

 .تطلبه الحقاً  ا ملمع إمكانية التعديل وفقاً  ة،يئاهل
؛ ملتزماً طلبها اهليئةيت تال ،لدورية وغري الدوريةا تقاريرالو  ت،فسرياوالت اتعلومواملاانت املرخص له تقدمي كافة البيلى ع (ه)

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

وكافة البياانت اليت هلا  خصة،ماته املر من خدفيدين ابملستصة افة البياانت واملعلومات اخلابك ظله ابالحتفا صملرخيلتزم ا (و)
ن اتريخ ماعتبارًا  مس سنوات إلكرتونيًا وذلكخلو يًا  ورقسنتنيلفرتة لديه، وذلك  البياانت قواعدسجالت أو يف  مايل رأث

 ة.ور مات املذكاملعلو و  إنشاء البياانت
 :فنيةال االلتزامات   -8 ملادةا

كما يلتزم   العامة. السالمةة و الصحو البيئة ل خطرًا على حبيث ال تشك من لتجهيزاته،يل اآلالتشغعن  ؤوالً له مس املرخص يكون
يري تعديل أو تغ ًا على أيبقاهليئة مسوافقة م ابحلصول علىو لشبكة لديه، زات ومكوانت ااهليئة عن أماكن وجود التجهيإبعالم 

 طرأ هبذا اخلصوص.ي

 :وضمان جودهتااخلدمات  تقدمياستمرار    -9املادة 

عليه يئة، و يت تضعها اهلعايري الواتر ومنتظم وفق املللمستفيدين بشكل متء اخلدمات املرخصة أبدا االلتزامرخص له امل على (أ)
 .يتنظيماً لإلطار الووفق تجدةسالظروف املفق مع او تطويرها مبا يت

 قدمة من قبله.ضبط جودة اخلدمات املتزويد اهليئة آبلية  رخص لهامل على (ب)
 من اهليئة.خصة إال مبوافقة مسبقة دمات املر تقدمي اخل له التوقف كلياً أو جزئياً عنال جيوز للمرخص  (ج)
للهيئة  ، جيوزملرخصةا اتاخلدممي تقدوضمااًن الستمرار  ؛فيذيةمن الالئحة التن 10املادة حكام أ طبيقعلى تعالوًة   (د)

ددها حت تقاليةنالفرتة  العمل، االستمرار يف ، جزئيًا أو كلياً صهترخي ءإلغا قرار هاتذت حبقي الذخص له ن املر م الطلب
و أن أ قبل اتريخ اإللغاء، وزيعهاث الربيدية املكلف بنقلها أو تئالبعا ل نقلستكماال والالزموري الضر لقدر ذلك ابو  ،اهليئة

 ب علىدون أن يرتتو  اّصةته اخللى نفقرها وعاليت تقرّ ة دّ امل اللآخر خ هلمرخص أن يعهد بذلك ألّي ه تطلب من

  .افيةتكاليف إض املستفيدين لقاء ذلك أي
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املرخصة تقدمي خدماته بر يد ترخيصه، جزئيًا أو كلياً، االستمرابتجم اهليئة حبقه قراراً  املرخص له الذي اتذتعلى  (و)
 .اردة يف الرتخيصط الو والشرو حكام وفقاً لألو  ،ميدخ التجاتري لبقن طلبوا اخلدمات الربيدية الذيين ستفيدلمل

 :ضماانت املنافسة   -10املادة 

ص عليها  تناليت ي من املمارسات املخلة ابملنافسةيام أبرتاك مع آخرين، القاملرخص له، سواء مبفرده أو ابالشحيظر على  (أ)
 .ذيةالتنفيالئحة من ال 12املادة 

ئحة الشروط واألحكام العامة الاملستهلك، وفقًا لاية سة ومحاملناف ة بتنظيمعلقتحكام املابأل ديقيلتزم املرخص له ابلت (ب)
 مي النافذ.لتنظيالصلة يف اإلطار ا ومجيع األحكام ذات دمات الربيديةاخيص اخلرت ل

 عرض تروجيي. الق أيحال إط لى موافقة اهليئة مسبقاً يفيلتزم املرخص له ابحلصول ع (ج)

 :هافيتفادمات وشاخل راعسأ -11املادة 

ديل األسعار النافذة قًا على تعاهليئة مسبة املرخص له ابحلصول على موافق يلتزمر التنظيمي، اإلطاحكام راعاة أمع م (أ)
دمات، أو خلهذه اأسعار رها اهليئة فيما يتعلق بضبط مبا حتدده اللوائح التنظيمية اليت تصد لتزمدماته املرخصة، ويخل

 .نقصاانً  وأتعديلها زايدًة 

أبسلوب  ؛هلاة والدقيق الكاملة سعاراأل عنو  املرخصة اليت ي قدمهالواضح عن اخلدمات الن اابإلعلتزام االله  خصملر ا على (ب)
ن اإلعال املتضمنة يف هذا ن املعلوماتوجيب أن تكو  ،على موقعه اإللكرتوينو ه فروع كافةمقراته و يف  ،طومبسواضح 

 .األماكنتلك طابقة يف كافة مت
 ة.تصدرها اهليئيف اللوائح اليت  عار احملددةبادئ شفافية األسلقة مباملتعرشادات زام ابإللتاالرخص له ى امللع (ج)

 :قة معهملعالا، و ستفيدينامل واجبات املرخص له جتاه -12املادة 

، لنافذا ميّتنظيلا لة يف اإلطارالص يع األحكام ذاتنون ومجلقاحكام اين، وفقًا ألستفيدحقوق امل ضمانعلى املرّخص له  (أ)
 :والسيما ،هبذا اخلصوص اهليئةدرها ح تنظيمية تصأّي لوائو 

  املرسل يف حال تعذر ذلك.إىلاملرسل إليه، أو إعادهتا إىل  الطردتسليم  (1)

 :يلي هود لضمان وحتمل مسؤولية مااجل بذل كافة (2)

 ياً.لك  فقدان جزئياً أمسواًء أكان اللديه  الربيدية املودعة الطرودعدم فقدان  (أ)

 واد الربيدية نتيجًة ملعاجلة غري أصولية.أو خطر يلحق ابملضرر كل  (ب)

فري تو يف سواء ن متييز دو  ستفيدينللم ةاخلدمات املرخصخص له بتقدمي املر يلتزم من القانون،  19 دةتطبيقًا ألحكام املا  (ب)
 .ف متماثلةلظرو  خضوعهميف حال غريها، أو  عاراألس دة أوو جلامة أو اخلد
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خدمة  مظامقرتحًا لنأن يقدم للهيئة املرخص له  علىن الالئحة التنفيذية، م 14و 13 تنيملاددون املساس أبحكام ا (ج)
 قيقحتظام ا النذه عياً يفمرا ؛ليهع واملوافقة راجعتهم لتتم، منحه الرتخيصاتريخ من  سنةخالل  ديهل ستفيدينوشكاوى امل

 مور التالية:األ
 .ساعة وطيلة أايم السنة 24مدار  ل علىيعمأن  (1)
ّكنآلية  شتكيمللأن يوفر  (2)  .إلكرتونياً  اهو شكمتابعة به، ومن االطالع على املعلومات اخلاصة من  همت 
 .رير فقطعة التقاحيات القراءة وطباكانية النفاذ إليه للمخولني يف اهليئة، وبصالإمأن يوفر  (3)
 عليه. عد موافقة اهليئةب كن تقدمي اخلدمات املرخصة، وذلكع أما مجي يف، و اإللكرتوين قعهى مو عل نهن يعلأ (4)
 تنفيذية.لا من الالئحة 14حتقيق وضمان اإلجراءات الواردة يف املادة  (5)

، رخصةملا للخدماتالتجاري  اتريخ اإلطالقمن  خالل مدة ثالثة أشهراسرتشادية ن يصدر نشرات على املرّخص له أ (د)
متكن املستفيد من االطالع عليها، إضافية خيتارها  ، وأبي وسيلةموافقة اهليئة عليها  بعدلكرتوينعلى موقعه اإل نهايعل وأن

 على أن تتضمن النشرات ما يلي:
 .يتها ومستواهاونوع، اليت يقدمها صةاملرخ اتاخلدميمات حول رشادات والتعلإلتوجيهات والا (1)
 .لى االستفسارات والشكاوىلرد عخصص ل، والرقم املديهل نفيديستاملسجيل تل ملعتمدةجراءات ااإل (2)
 .خصةاملر  اتهخدمقدمي تمواقع  (3)

 :االلتزامات املالية -13ملادة ا

يمته ق والبالغاملستحق للدولة بتدائي االرتخيص البدل عند منحه الرتخيص،  ،ةئلهيل يسددعلى املرخص له أن  (أ)
 عترب ترخيصه ملغياً ي؛ وإاّل ةت املرخصلخدمال اإلطالق التجاري بلق اهيدفع ،يةة سور ري ل نييونملفقط ( 000.0002.)

 .هليئةمبوجب قرار من ا
لقاء تكاليف  ،(الفروععن  ةنويلسور ااألج+ ملبلغ املقطوع )ا خيصعن الرت سنوية  أجوراً على املرخص له أن يسدد للهيئة  (ب)

   :يلي  ملااً قفو  ،ربيد قطاع الظيمية يفا التنأدائها ملهامه

 وفقاً  قطوعملبلغ املدد قيمة احت  و  الرتخيص، منح طارإخ كتاب  يف احملددريخ سراين الرتخيص ات قبلع ي دف مقطوع مبلغ (1)
 كما يلي:  خصةنطاق تقدمي اخلدمات املر ل

 

اخل أراضي د املرخصةال تقدمي اخلدمات يف ح، سورية لرية يوننيمل فقط( 000.0002.) هقيمت مقطوع مبلغ (أ)
 .ة السوريةلعربياجلمهورية ا

 من وإىل(املرخصة ) اخلدماتتقدمي  حاليف ورية س ريةل نييالم أربعة ( فقط000.0004.) قيمته مقطوع مبلغ (ب)
  السوريةاجلمهورية العربية  خارج أراضي

داخل و املرخصة تقدمي اخلدمات ال يف حسورية  ةلري  ينيمال ةمخس فقط (000.0005.) قيمته مقطوع مبلغ (ج)
 اً.مع سوريةربية اللعا ةاجلمهوريأراضي  ج)من وإىل( خار 

 فور ت دفع ؛عن كل فرع لرية سورية ألف مئةفقط  (100.000بـ )دد له حت رخصفروع املكل فرع من   عن سنوية أجور (2)
 .اهليئة من هبا املطالبة وردص
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فقط  (0.00005)بـ  اقيمته ةواحملدد ،اهليئةلدى  لةالشاماخلدمة  دعم قنوية لصندو سسامهة م تسديدبه ل خصيلتزم املر  (ج)
 .اهليئة من اهب املطالبة ورصد فور ،رية سوريةل سمائة ألفمخ

.س آالف ل /10/ بقيمة جديدأي فرع ضافة إلاملوافقة احلصول على طلب دراسة أجر للهيئة  ص له أن يسدداملرخ ىعل (د)
 .ل فرععن ك ة(لرية سوري آالف رةعشط )فق

 .هلم ع املرخصالتشاور م دعبذلك ، و اتملسامهوا واألجور البدالت هذهقيمة خفض أو  رفع يف قاحل للهيئة (ه)
لنافذة يف  واألنظمة انيوفقًا للقواناملمنوح له الرسوم النامجة عن تنفيذ الرتخيص رائب و ضمجيع ال ملرخص لهيتحمل ا (و)

 ة.ريالسو مهورية العربية اجل
 عود له حقي ،اب تربيريةلى أسبالبدالت واألجور ملدد حمددة وبناًء ععلى فيض يف اهليئة منح ت ملفوضنيز جمللس اجيو  (ز)

 وقبوهلا. تقديرها
 :الربيدية طرودلاسرية  -14املادة 

 له زم املرخصيلت، ننو القامن  35و  34 نيتادامل السيماالتنظيمي، و  رذات الصلة يف اإلطا حكامألدون اإلخالل اب
إلجراءات ا اتاذو لربيدية، ا ثئاوصية البعوخصلديه،  يدينستفملاب املعلومات املتعلقة صوصيةية وخسر احلفاظ على ن ضماب

 .ةاملرخص خدماتلل هميقدتاانت حيصل عليها يف سياق أي بي ناسبة للحفاظ علىامل
 

 :واملمنوعات التعويضات -15املادة 

 تايب.ليل كدمي دتفيدين شريطة تقزمة للمسيضات الالالتعو  فعملرخص له بديلتزم ا (أ)
ل وتشم .قدم بطلب التعويضلب املرسل، التطليه بناًء على إ لسر ه حيق للمللمرسل غري أن األصل أن يدفع التعويض (ب)

 التعويضات املدفوعة اآليت:
 

 فقودة.ملادة ادفعت عن امل األجور اليت (1)
 ن املرخص له.م فر صتن التلف انمجاً عن سوء حلقت ابملواد التالفة، إذا كا ليتالية أو الكية اجلزئ األضرار عن (2)

 يف احلاالت التالية: ضعويتملطالبة أبي له العودة على املرخص له أو ا حيق ه والطردن مسؤوالً عترب املرسل يع (ج)
 

 .وطنيةة والالدولي للتشريعات ا وفقاً هلاوع إرسنعلى مواد مم تويحي طردإرسال  عند (1)
 رى.األخ ودلطر و ابأ اهتخاص الذين يقومون مبعاجلضرراً ابألش طرداللحق ي  عندما  (2)
تقيده سيما عند عدم تلف بسبب منه، واللل أو تعرض حمتوايته أو أتخر وصوله هأو فقدان طردالعندما يكون ضياع  (3)

  ي عن احملتوايت.قيقح غري ن، أو إدالئه بتصريحاين العنو يف تدو ه أو بسبب خطئلتغليف، بشروط ا

وعلى يدي العاملي، الرب  لنظاموفق ا لى مواد ممنوع إرساهلاث حتتوي عببعائ لقعتتبريدية  ودطر له تقدمي  حيظر على املرخص (د)
 :املوضحة ابآليتخص األ

 

 ى.ر واد األخأو امل نيعلى العامل ا خطراً بب بطبيعتها أو حبكم تغليفهساملواد اليت ت (1)
 أو املشعة.يولوجية؛ أو الب؛ ةيئتعال؛ أو املواد الكيميا؛ والذخائر؛ واملواد القابلة لالشحةسلواألاملواد اخلطرية؛  (2)
 ة.واألشياء املخلة ابآلداب واألخالق العام رات،واحلشاحليواانت احلية  (3)
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 العربية السورية. ةاجلمهوري هلا يفاو ليت حيظر تدملواد ا، وانقدية واملعادن الثمينةلراق او قطع األ (4)

 فقاً لتشريعه الداخلي.منوع استريادها يف بلد املورد وو املاد ملو ا (5)

 

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

بة عليه املرتتت يع االلتزامان مجائه مسؤواًل مسؤولية كاملة عقمع ب ةالربيدي ودطر لا )أو توزيع( للمرخص له التعاقد لنقل جيوز (أ)
يلي  فيماهليئة. و موافقة ا دعبجب العقد املربم بينهما و مبو  ، وحتدد أجرة الناقلمنوح لهمليص اخكام وشروط الرت حًا ألقفو 

 :(املوزع)أو  اقلالناملسؤوليات املرتتبة على 
 يفيد ابستالمها. ائه ماطمن املرخص له وإعالربيدية  طروداستالم ال (1)
 بضائع املشحونة.لف ادية يف كشالربي طرودواصفات الج مإدرا  (2)
 .وتوزيعها عملية نقلهاأثناء الربيدية  طرودة وحفظ المسال نضما (3)

 إىل املكان املتفق عليه. يديةالرب  طرودال ليصتو  (4)
 ان املتفق عليه.أو من ميثله يف املك املرخص لهالربيدية إىل  طرودتسليم ال (5)
 مبسؤولياته. وزعملأو ا لالناق اللسبب إخب ابملرخص له قلتعويض عن األضرار اليت تلحا (6)

أن يطلب من أي ، يف حال الضرورة، يد"السورية للرب  ةسسؤ " املحيق للمشغل العام ، من القانون 27ألحكام املادة قاً يتطب (ب)
اقل لنجيوز ل وال، لو مل يكن بينهما عقد مربم بريدية، حىت طرودلى وشك التحرك أو اإلقالع أو اإلحبار نقل أي ع انقل

  النقل املستحقة للناقل.وحتدد اهليئة أجور وضوعية. باب م ألسيكن رفضه مستنداً  لب ماملض هذا الطرف

 رتخيص:الانتهاء  -17ادة ملا

، أو يف حال لتجديدافاق الطرفني على ات أو اجملددة يف حال عدم ،األساسيةضاء مدته انقيعترب الرتخيص منتهياً يف حال 
ة لرتاخيص ئحة الشروط واألحكام العامالمن  5دة ملاحكام اقًا ألفرتخيص و جتديد ال شروطن م يرخص له أباملإخالل 

 .ن اهليئةم وذلك مبوجب قرار ،ةاخلدمات الربيدي

 :تامااملخالفات والغر  -18املادة 

 ،خالفةاملجم وح طبيعةمع  ناسبمبا يت الغرامةاجلزاء و  رمقداحتدد اهليئة  ،من القانون 39املادة أبحكام  سدون املسا (أ)
املرّخص توجيه ) منها: الية، أو أيّ دابري التّ اذ التّ ن اتّ يتضمّ  قراراً أن تصدر أبوجه اإلخالل عد إخطار املرخص له بللهيئة و 

اً أو كليّ   خيص أو إلغائهتجميد الرتّ بإنذار ، ملناسبةفرض الغرامة ا، لزمة ملعاجلة أو تصحيح اإلخالاذ اإلجراءات الالالتّ له 
 .(هؤ أو إلغا ة حتّددها اهليئةخيص ملدّ جتميد الرتّ ، اً جزئيّ 
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 :يةالعالمة الربيد -19ادة امل

تجارية اليت اعتمدهتا اهليئة كعالمة لا يل على العالمةدعتوافقة اهليئة مسبقًا على أي املرخص له ابحلصول على ملتزم ي (أ)
 خاصة به. ريديةب

خالل و  وزيعها.قلها أو تقوم بني يدية اليتالرب  دطرو اصة به على مجيع الطبع أو لصق العالمة الربيدية اخلملرخص له بيلتزم ا (ب)
يطة تضمنه على اسم ر ش تم الشركة املعتمدله ابستخدام خللمرخص ، يسمح عالمة التجاريةتسجيل الله ل الفرتة املمنوحة

 .جاريالشركة ورقم سجلها الت
 

 

 ت:خطاراإلا -20املادة 
 ث يكون استالمهامبوجب كتب رمسية، حبي لرتخيصابملتعلقة ا تات واملوافقات واملالحظراسالمبا فيها امل تتم اإلخطارات (أ)

 ة:يعلى العناوين التالترسل اإلخطارات و  استالمها. منذتعترب انفذة قانوانً ، و مثبتاً 
 

 .يف سوريةيد والرب التصاالت اظمة للناهليئة ا ص:رخ  امل (1)
 .ديوالرب  لالتصاالتلناظمة يئة امبىن اهل -شارع فايز منصور-مشقدان: نو الع

 ---------------------------------------------ف: رقم اهلات
 ---------------------------------------------الفاكس:  رقم

 -------------------------------------------- صندوق بريد:
 

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

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

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

ا ذ هذيخ نفاشر يومًا من اتر ( مخسة ع15عاله قبل )ذكور أعنوانه امل رييغيف حال تاهليئة خطيًا بالغ إبيلتزم املرخص له  (ب)
 صحيحة. وثيقةالاملوجود يف هذه ختار ملالتغيري، وإال تعترب مجيع اإلخطارات واملراسالت املرسلة إىل عنوانه ا

فاذ هذا اتريخ نيوماً من  رشع ( مخسة15) قبل اإلعالموسائل يف  عنواهنا اجلديد بنشرتقوم  ا،هنواعنلتغيري اهليئة حال  يف (ج)
 التغيري.
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 رخصة:امل خلدمات، ا/1/لحق رقم امل

تقدمي  ص لهللمرخحيق يد؛ ية للرب ور رية للمؤسسة الست احلصامن قانون الربيد واملتضمنة اخلدم /23دون اإلخالل أبحكام املادة /
 :ةبية السورير علااجلمهورية أراضي خارج  إىلو  من (و/أو)داخل ؛ التاليةيدية الرب  اتاخلدم

 وال غرامكيلو عشرون   (كغ20)على زيد وزهنا ة اليت يلربيديّ ا دطّرو وتسليم ال وتوزيع؛قل؛ وناستالم؛ وتليص؛ وفرز؛  (1)
 .سم10×سم20×سم30 نعادها عبأ تزيدو  ،ثالثني كيلوغرامالغ( ك30)ا وزهن يتجاوز

حيصل مامل  ،عالهذكورة أاملألبعاد او  نأو تقل عن األوزااليت تساوي ، واألبعاد ع األوزانامل مظر على املرخص له التعحي   (2)
 .يةلتقدمي اخلدمات الربيدية األساساهليئة من ترخيص  على
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 له بتقدميها إىل اهليئة:خص املر  ليت يلتزما ريملعلومات واملستندات والتقار لبياانت وا، ا/2/ملحق رقم 

 ملستندات:ا (أ)
ل يف حا لسنةايم اأو خالل أ يف بداية كل سنة مالية، يف أي من احلاالت التالية: ريصورة مصدقة عن سجله التجا (1)

 .سبوعأب انتهاء صالحيته قبلأو  ،يهتعديل عل طرأ أي
 .أو موزعني قلنيود مربمة مع انقع ةوأيّ ، هأي مرخص لعام أو الل شغاملم مع مرب  قأي اتفا (2)
 .لدى املرخص لهالعاملني اإلداريني املوظفني عدد  (3)
 .)إن وجدت( عدد وسائط النقل العاملة لدى املرخص له (4)
 .ساسي للمرخص لهألالنظام اسخة عن ن (5)

 

 ية:رير السنو التقا  (ب)
 ية، وذلكيف سور  مدةة املعتيباساحمل وفق املعايري مرخص له،ت اخلتامية للساابن احلع صوالً أومصدقًا  تقريرًا مفصالً  (1)

 لسنة املالية.أشهر من هناية ا ستةخالل 
 مدة ال اللوذلك خ، التوصل إليها متوالنتيجة اليت  أعداد الشكاوى، وإجراءات التعامل معها يوضحاً مفصاًل تقرير  (2)

 ية.ملالاة السنة أشهر من هناي تزيد عن ثالثة
 

 ة:الربعير التقاري (ج)
وجهتها  بسح ا ومصدرها ووجهتها، مصنفةوأوزاهنوزيعها ليت قام بنقلها وتا، الربيدية طرودال  عن عددتقريراً  (1)

  .أو اخلارجية وعلى أساس شهريالداخلية 
 اليت يقدمها واألسعار املطبقة على كل خدمة.ملرخصة ا عن اخلدمات اً تقرير  (2)
فيها دم احملافظات اليت يقفة يف كا ؛ء مدرائهاوأمسا، هالي لكل منالتفصين واعنال، و روعهه وفتمقراتقريرًا عن عدد  (3)

 ا اخلصوص.ذبقاً على أي تعديل أو تغيري يطرأ هبموافقة اهليئة مس ىلع ، ويلتزم ابحلصولاملرخصة هخدمات
 

 علومات أخرى:م (د)
قبل  هابتقدمي له لمرخصوح لاملسم صةخلدمات املرخامن  ةضافة أو إلغاء أي خدمالرغبة إبإبالغ اهليئة خطيًا يف حال 

 .مسبقاً  تهال على موافقللحصو  اإللغاء،قل من اإلضافة أو األشهر على 
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طي لتقدمي الرتخيص النم  

رقم /  / لشحنمن خالل شركات ا يةالربيدالطرود خدمات   

 املمنوح إىل:
 

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

............/.لرقم /....... اب.ة....فظالتجاري حملال املسجلة ابلسج  

خ   /   /بتاري  

 

 

 

 

ق، يف   /    /دمش  
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 : إىلاستناداً 

 ،منه 7سيما املادة ، وال2017لعام  /38/ رقمذي اللقانون الصادر اب ،لربيدا ننو أحكام قا -

 ،عده منهاب وما اينالباب الثسيما ال، و 2018لعام  62رقم ذي الرة ابملرسوم دالصا ،ربيدوأحكام الالئحة التنفيذية لقانون ال -

 اتريخ /51قم /ر  نيضملفو ا لصادر بقرار جملسا ،الية الداخلية(الت املاحلوا ،األساسية) لربيديةت ادمااخلتراخيص  ونظام منح -
22/11/2018 ، 

 ريخات /22رقم / نيضملفو ا لصادر بقرار جملسا ،نحت الشتقدمي خدمات الطرود الربيدية من خالل شركاخيص اتر  ونظام منح -
27/7/2021، 

املرفقة ابلطلب ، ومجيع الواثئق نحالش ةركمات الطرود الربيدية من خالل شخدلتقدمي ......................كةشر وطلب  -
 ،الً لهاستكمامة املقدو 

 ،وينالس صيملقطوع من أجر الرتخيد املبلغ اعر بتسد.. ( الذي يش......) ..... اتريخ....( .....عار رقم )......إلشاو  -

ن حالربيدية من خالل شركات الشخدمات الطرود . لتقدمي ..........................لـى الرتخيص علفقة اهليئة ى مواوعل -
 له"(،ص لرتخيص "املرخاض هذا ا)فيما يلي ألغر 

 .../..../.... ..... ابلرقم /...../ بتاريخفظة ...ري يف حمالة يف السجل التجا..........املسج... نح شركةتم 

 ...........................ار ..ختا املهنوطوم

 .نحخالل شركات الشطرود الربيدية من خدمات اللتقدمي النمطي لرتخيص هذا ا

 ......./ية ..../..... ولغا../..../ريخ .. من اتص ابتداءً الرتخي ويسري هذا

يقة ثو الواردة يف و  ةرخصملان حل شركات الشخدمات الطرود الربيدية من خالله، تقدمي ملرخص نمطي، االرتخيص الوخيول هذا 
  قة،ملرفخيص الرت ا

ليها عند عدم ورود  إيت تشرياألحكام الإىل  حكام والشروط املنصوص عليها يف وثيقة الرتخيص، ويرجعا الرتخيص لألوخيضع هذ
 رتخيص.يف هذا النص 

 .../... ..../..شق يفدم
 املدير العام

 يدوالرب  التصاالتلهيئة الناظمة لل

 


