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 (E.M.S)العاجل الدولي البريد  يةتفاقالنظام التنفيذي ال
  )المنظم(بين المديرية العامة للبريد ـ الجمهورية اللبنانية 

  للبريد اللبناني ضمن األراضي اللبنانية) المشغل(شرآة ليبان بوست 
  والمؤسسة العامة للبريد في الجمهورية العربية السورية
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  خدمةتعريف ال : 1المادة 
ة                      سوريافي   E.M.Sتعمل خدمة     .أ  ى أساس خدم ائن عل ة للزب ذه الخدم دم ه دولي وتق  تحت اسم البريد العاجل ال

  .تحت الطلب

  .في جميع األراضي السورية  E.M.Sث الـ ئتقبل البعا  .ب 

    التبادلمكاتب  : 2المادة 
  .يتم نقل اإلرساليات بين مكاتب التبادل التي تحددها آل إدارة  .أ 

 . إلى مكتب تبادل بريد دمشقسورياالتي هي برسم  E.M.Sاليات الـ يجب توجيه إرس  .ب 

  .التي هي برسم لبنان إلى ليبان بوست مرآز بيروت للفرز E.M.Sيجب توجيه إرساليات الـ   .ج 

  شروط التهيئة : 3المادة 
ف أو       . 1 ن التل ا م ا لحمايته ا ووزنه ة محتوياته ع طبيع ا يتناسب م ًا بم ًا محكم ة تغليف ف البعيث تم تغلي  العطب ي

  .ولتسهيل معالجتها

ل     . 2 د العاج ة البري ة عالم الف البعيث ل غ ل    E.M.Sيجب أن يحم ن المرس ل م وان آ م وعن ى اس افة إل  باإلض
 .والمرسل إليه آاملين مع أرقام الهواتف وخاصة بالنسبة للمرسل إليه وبخط واضح

 .CN23يجب أن ترفق آل بعيثة تحتوي على بضائع بتصريح جمرآي )   أ .3
    .ن توضح محتوياتها بالتفصيل على البيان الجمرآييجب أ) ب

  الشروط العامة لإلرسال : 4المادة 
 . ذات اللونين األزرق والبرتقالي أو األحمرE.M.Sث داخل أآياس البريد العاجل الدولي ئتوضع البعا . 1

افة لبي      . 2 ورد باإلض ة الم ادل جه ب تب ين بوضوح مكت ة تب اء وبرتقالي ق زرق ة عن يس بطاق ل آ ل آ ا يحم اناته
 .األخرى

دولي  CN31تسجل آل مادة فرديًا على مستند خاص أو نموذج  . 3 اللون    E.M.Sيستكمل بعبارة البريد العاجل ال ب
 .األحمر

د العا    . 4 ن البري صل ع شكل منف ك ب نوي وذل سل س رقم متسل اليات ب ات اإلرس لة بيان رقم اإلدارة المرس ل أو جت
ى حدة          الية من آل سنة،                 و. المضمون بحيث تعطى آل إرسالية رقمًا عل ان أول إرس ى بي يجب أن يوضع عل

 .فضًال عن رقم تسلسلها الرقم الخاص بآخر إرسالية من السنة السابقة

  .ث للبريد العاجل الدوليئ أن اإلرسالية تحتوي على بعاتوضح )CN38-CN37(ترفق بكل إرسالية قائمة تسليم  . 5

  تدقيق اإلرساليات : 5المادة 
ات            E.M.S البريد العاجل الدولي     عند استالم إرسالية خدمة    ة لبيان الية مطابق تدقق إدارة المورد فيما إذا آانت اإلرس

  .)CN38-CN37(قائمة 

  إعداد الحسابات وتسويتها : 6المادة 
 :م تسوية الحسابات وفق ما يليتت

 .ث المستلمة بشكل دوري آل ثالثة أشهرئتقوم آل إدارة بإعداد ملخص عن البعا . 1

 .ث المستلمة وتجري تسوية االختالف بطريق التراسلئرد اإلدارة المرسلة عن عدد البعاتبلغ إدارة المو . 2

 .تعتبر الحسابات مقبولة حكمًا إذا لم تتلقى اإلدارة التي قامت بإرسالها أي إخطار بتعديلها في مدة شهرين . 3
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 . آانون األول31 آانون الثاني وتنتهي في 1يوضع الحساب التفصيلي سنويًا وتبدأ الفترة السنوية من  . 4

 : تضع اإلدارة الدائنة حسابًا تفصيليًا يوضح فيه . 5
 .ث المستلمةئالعدد اإلجمالي للبعا −
 .ث المرسلةئالعدد اإلجمالي للبعا −
 .عدم التوازن −
 .األجرة المستحقة عن البعيثة −
  .المبلغ اإلجمالي المستحق على سبيل  التعويض −

  خطار عن المخالفات اإل : 7المادة 
 عن األخطاء والمخالفات التي قد تظهر دون تأخير بأية وسيلة متاحة واإلسراع إذا آانت المخالفة تحمل      يتم اإلبالغ 

  .سمة الضرورة

  ئثإعادة البعا : 8المادة 
ـ             ة ال د بعيث ة          E.M.Sيجب على آل إدارة تعي ة آتاب ى البعيث ك عل اتم أو   أن توضح سبب ذل ة أو  بأو ببصمة خ بطاق

  .لصيقة

  ائق الخدمةحفظ وث : 9المادة 
  . من اليوم التالي لتاريخ اإليداعتحفظ وثائق الخدمة لمدة ال تقل عن ستة أشهر اعتبارًا

  العناوين واألرقام : 10المادة 
 :  تتم آما يليسوريااالتصاالت بشأن هذه الخدمة مع إدارة بريد 

 المؤسسة العامة للبريد   :  بالبريد
 مديرية الخدمات البريدية

 العاجلدائرة البريد 
  سوريا –دمشق 

  00963 11 2457818  :  الهاتف −
 00963 11 2457821  :  الفاآس −
  syrianpost@mail.sy  :     يملا −

  :مع إدارة ليبان بوست تتم آما يلياالتصاالت بشأن هذه الخدمة 
  . ل.م.ليبان بوست ش  :             بالبريد

  مرآز خدمة الزبائن                       
   لبنان1000بعبدا                        
  00961 1 629666  :  الهاتف −
 00961 1 629693  :  الفاآس −

  . ل.م.ليبان بوست ش                         
  دائرة المحاسبة الدولية                        
   لبنان1000بعبدا                          

  00961 1 629629  :  الهاتف −
  00961 1 629675  :  الفاآس −
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  تنفيذ النظام التنفيذي : 11المادة 
  .النظام التنفيذي موضع التنفيذ في نفس التاريخ الذي توضع فيه االتفاقية موضع التنفيذيوضع 

  عن إدارة بريد الجمهورية اللبنانية
  المدير العام

  محمد زهير يوسف. م.د

  عن شرآة ليبان بوست
  رئيس مجلس اإلدارة ـ المدير العام

  خليل داوود. أ

  عن إدارة بريد الجمهورية العربية السورية
  المدير العام للمؤسسة العامة للبريد 

  أحمد سعد. أ

    

 السيد وزير االتصاالت والتقانة معالي وزير االتصاالت
 في الجمهورية العربية السورية في الجمهورية اللبنانية

 جدالدآتور محمد بشير المن المهندس جان لوي قرداحي

  

  


