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 تطبق أحكام الالئحة التنفيذية املرفقة لقانون الربيد يف اجلمهورية العربية السورية.     -1املادة 
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                    اجلمهورية العربية السورية

 الالئحة التنفيذية لقانون الربيد

 تعاريف -الباب األول 

من قانون  /3تعاريف : يقصد ابلتعابري الواردة يف معرض تطبيق أحكام هذه الالئحة التنفيذية ، املعاين املبينة يف املادة /      -1املادة 
 سياق النص على خالف ذلك. الربيد ما مل يدل

 الرتاخيص -الباب الثاين 

شروط منح الرتاخيص : أن يكون طالب الرتخيص شخصاً اعتبارايً مؤسساً يف سورية ، أو فرعاً لشركة أجنبية مسّجالً ،    -أ-2املادة 
 وميارس العمل التجاري يف سورية حسب القوانني واألنظمة النافذة.



 أن تكون له عالمة جتارية مسجلة ابمسه أو له حق استعماهلا أو استثمارها ، وتعتمدها اهليئة عالمة بريدية خاصة به.    -ب        

تقدمي طلب الرتخيص : يقدم طلب الرتخيص إىل اهليئة وفق النموذج املعد لديها هلذه الغاية مرفقاً به الواثئق اليت تثبت  -أ -3املادة 
روط املنصوص عليها يف هذه املادة ، وإشعار بسداد الرسوم واألجور املقررة على الطلب ، واليت حتددها اهليئة بقرار تصدره طبقاً توافر الش

 ألحكام القانون.

 على اهليئة أن تُبلغ مقدم الطلب خطيا مبا يشعر بتسلمها الطلب يف غضون مخسة عشر يوماً من اتريخ تسلمه.    -ب        

 يشرتط أن يتضمن الطلب ما يلي :     -ج        

 عنوان الشركة أو املؤسسة التجارية مفصالً . .1
 جدول يبني اخلدمات اليت يرغب صاحب الطلب بتقدميها . .2
 أية واثئق أخرى ترى اهليئة أهنا ضرورية ملنح الرتخيص. .3

          

بريدية بتاريخ نفاذ القانون، فيجب أن يتضمن الطلب يف حال توفيق أوضاع شركة كانت تعمل على تقدمي خدمات      -د        
 أيضاً ما يلي :

 عدد الفروع العاملة لدى الشركة . .1
 عدد وسائط النقل العاملة لدى الشركة وأية عقود مربمة انقلني. .2
 عدد املوظفني العاملني يف الشركة. .3
 نسخة من احلساابت اخلتامية للشركة آلخر سنتني. .4
 اسي للشركة.عقد التأسيس والنظام األس .5
 بيان اإلجراءات والتدابري األمنية والسالمة العامة اليت ستُتبع من قبل طالب الرتخيص يف نقل البعائث الربيدية اخلاصة. .6
 أية بياانت أو واثئق أخرى يطلبها جملس املفوضني. .7

إذا تبني للهيئة أن طلب الرتخيص غري مستوف جلميع الشروط والبياانت والواثئق املطلوبة، فعليها تكليف طالب الرتخيص      -5
 ابستكماهلا خالل مدة حُتدد له .

النواظم اليت الرتخيص شخصي ، وال جيوز التنازل عنه للغري دون موافقة خطية سابقة من اهليئة ، ويضع جملس املفوضني    -أ-4املادة 
 حاالت التنازل للغري وإجراءات احلصول على املوافقة الالزمة.  حتكم

تصدر اهليئة قرارها ابملوافقة على طلب الرتخيص أو رفضه خالل ستني يوما من اتريخ تقدميه له مستوفيا جلميع الشروط     -ب        
لب ، وله حق االعرتاض على هذا القرار لدى اهليئة خالل مخسة عشر يوما ، ويكون قرارا الرفض خطياً ومعلال ، وجيري تبليغه ملقدم الط

 من اتريخ تبليغه.



إذا مت رفض االعرتاض حيق لطالب الرتخيص الطعن بقرار الرفض أمام حمكمة القضاء اإلداري يف جملس الدولة ، إذا      -ج        
خيص خطياً خالل مدة ال تزيد على عشرة أايم من اتريخ صدور قرار املوافقة قررت اهليئة املوافقة على طلب الرتخيص ، تصدر اهليئة الرت 

 ، ويسري مفعوله خالل املدة املنصوص عليها فيه ، ما مل جير إلغاؤه طبقاً ألحكام القانون وهذه الالئحة التنفيذية.

 يتضمن الرتخيص البياانت التالية :     -د        

 تار .اسم املرخص له وعنوان موطنه املخ .1
 اتريخ إصدار الرتخيص ومدة سراينه . .2
 اخلدمات الربيدية املشمولة ابلرتخيص ونوع النشاط الذي ُيسمح للمرخص له مبزاولته. .3
 قيمة بدل الرتخيص االبتدائي. .4
 أجور الرتخيص السنوية. .5
 أية بياانت أخرى ترى اهليئة احلاجة إىل ذكرها يف الرتخيص. .6

 جتديد الرتخيص :      -5املادة 

 جيري جتديد الرتخيص وفقاً لألسس اليت تضعها اهليئة .      -أ

يف حال عدم رغبة املرخص له بتجديد الرتخيص ، يلتزم املرخص له بتبليغ اهليئة خطياً بعدم الرغبة ابلتجديد ، وذلك قبل ستني     -ب
 يوماً من اتريخ انتهاء مدة الرتخيص.

 ارسة عمله : يلتزم له يف ممارسته لعمله مبا يلي :التزامات املرخص له أثناء مم      -6املادة 

التقيد ابلتعليمات املتعلقة ابإلجراءات والتدابري األمنية والصحية والبيئية والسالمة املهنية يف تقدمي اخلدمات الربيدية ، اليت  .1
 تصدرها اهليئة ابلتنسيق مع اجلهات صاحبة االختصاص.

 تقدمي اخلدمة للمستفيدين ابملستوى املطلوب ووفقاً لقواعد التنظيم املوضوعة ، ومبا يفي حباجات املستفيدين املختلفة. .2
 طبع أو لصق العالمة الربيدية اخلاصة على مجيع البعائث الربيدية اليت يقوم بنقلها أو توزيعها. .3
 املرِسل يف حال تعذر تسليمها إىل املرَسل إليه . تسليم البعثية الربيدية إىل املرسل إليه ، أو إعادهتا إىل .4
 احملافظة على سرية املعلومات املتعلقة ابملستفيدين ، وخصوصية البعائث الربيدية. .5
 إصدار نشرات إرشادية للمستفيدين بنوعية اخلدمات اليت يقدمها ومستواها. .6
لرتخيص ، وأخذ موافقتها على التعديالت اليت حتددها إبالغ اهليئة عن أية تعديالت تطرأ على املعلومات الواردة يف طلب ا .7

 يف نص الرتخيص وخاصة العالمة الربيدية اخلاصة هبا.

التزامات املرخص له جتاه اهليئة : يلتزم املرخص له بتزويد اهليئة خالل مدة ال تزيد على تسعني يوما من هناية سنته املالية       -7املادة 
 بتقرير سنوي يتضمن ما يلي :



 ملخصاً عن اخلدمات اليت قدمها. .1
جمموع عدد البعائث الربيدية اليت قام بنقلها وتوزيعها وأوزاهنا ومصدرها ووجهتها ، مصنفة حسب وجهتها الداخلية أو  .2

 اخلارجية وعلى أساس شهري.
 أية إحصاءات أخرى تراها اهليئة مفيدة. .3

 : التزامات توفيق األوضاع      -8املادة 

 هلة احملددة يف القانون لتوفيق األوضاع بتاريخ نفاذ هذه الالئحة.تبدأ امل      -أ

يلتزم كل من تنطبق عليه شروط توفيق األوضاع احملددة يف القانون بتقدمي طلب احلصول على الرتخيص الالزم خالل ستني يوما      -ب
 من اتريخ نفاذ هذه الالئحة ، وذلك حتت طائلة املسؤولية القانونية.

 ضمان االلتزام بشروط الرتخيص :      -9املادة 

أن املرخص له قد أخل إخالالً جوهرايً أو هو بصدد اإلخالل أبي حكم من أحكام  -بناء على قرائن جدية  -إذا تبني للهيئة       -أ
احملددة يف هذه املادة ،  القانون أو هذه الالئحة التنفيذية أو أبي شرط من شروط الرتخيص ، فعليها أن تصدر قرارا ، وفقا لإلجراءات

 ابختاذ ما تراه ضروراي من تدابري من شأهنا ضمان املرخص له أبحكام وشروط الرتخيص ، وتقوم اهليئة إبخطار املرخص له بذلك.

 على اهليئة قبل إصدار القرار املشار إليه يف الفقرة /أ/ من هذه املادة أن ختطر املرخص له خطياً مبا يلي :     -ب

خالل أبي شرط من شروط الرتخيص ، والقرائن اجلدية اليت تستند إليها اهليئة يف تقدير رجحان وقوع مثل هذا أوجه اإل .1
 اإلخالل.

 نية اهليئة إصدار قرار بشأن هذا اإلخالل واآلاثر املرتتبة عليه . .2
 املهلة احملددة للرد على مضمون إخطار اهليئة ، على آال تقل عن ثالثني يوماً من اتريخ اإلخطار. .3

 على اهليئة لنظر يف أي رد يقدم إليها خطياً خالل املوعد احملدد .    -ج 

 ختاذ التدابري التالية ، أو أي منها :للهيئة بعد انتهاء املهلة املشار إليها يف الفقرة /ب/ من هذه املادة أن تصدر قرارا يتضمن ا     -د 

توجيه املرخص له الختاذ اإلجراءات الالزمة ملعاجلة أو تصحيح اإلخالل حمل اإلخطار املشار إليه يف الفقرة /ب/ من هذه  .1
 املادة .

أن يكون  من القانون، ويشرتط لذلك /36فرض الغرامة املناسبة اليت حتددها اهليئة على املرخص له وفق أحكام املادة / .2
 للغرامة مربر موضوعي ، وأن يراعى يف تقديرها مبدأ العدالة واملساواة بني املرخص هلم .

إنذار املرخص له بتجميد الرتخيص أو إلغائه ، كلياً أو جزئياً ما مل يلتزم بتنفيذ القرار املشار إليه الصادر عن اهليئة ، أو يقم  .3
 بدفع الغرامة املفروضة .



ة حتددها اهليئة ، أو إلغاءه إذا مل يقم املرخص له بتنفيذ القرار الصادر عن اهليئة أو بسداد الغرامة جتميد الرتخيص ملد .4
 من هذه الفقرة خالل املهلة اليت حتددها اهليئة ، وجيري إخطار املرخص له بذلك . /2املنصوص عليها يف البند /

له أو صدور حكم إبفالسه أو التوقف عن ممارسة نشاطه للهيئة احلق بتجميد أو إلغاء الرتخيص يف حال إعسار املرخص  .5
 التجاري .

 اآلاثر املرتتبة على جتميد الرتخيص أو إلغائه أو عدم جتديده :    -10املادة 

يرتتب على إلغاء الرتخيص أو عدم جتديده انتهاء مجيع حقوق والتزامات املرخص له املستمدة من هذا الرتخيص ، وذلك اعتبارا       -أ
 ن اتريخ انتهاء مدة الرتخيص ، حبسب احلال.م

حيظر على املرخص له تقدمي أية خدمات بريدية جديدة اعتبارا من اتريخ إخطاره بتجميد الرتخيص أو إلغائه ، وال جيوز للمرخص     -ب
الل املدة اليت تقررها ، وابلقدر له االستمرار يف العمل بعد دخول إلغاء الرتخيص حّيز التنفيذ إال مبوجب موافقة خطية من اهليئة ، وخ

الضروري والالزم الستكمال نقل البعائث الربيدية املكلف بنقلها أو توزيعها أو أن يعهد ألي جهة أخرى بذلك خالل املدة اليت تقررها 
 اهليئة وعلى نفقته اخلاصة .

ذية ، املطالبة أبي تعويض أو اسرتجاع أية مدفوعات ال حيق للمرخص له الذي ألغي ترخيصه مبوجب القانون وهذه الالئحة التنفي     -ج
 كان تكبدها لقاء احلصول على الرتخيص أو جتديده أو ألي سبب آخر.

 ال حيق للشخص مهل أخرى يف حاالت بعض أنواع اخلدمات الربيدية .     -د

ويض عن األضرار ، وحيق للمستفيدين مطالبة ال مينع قرار إلغاء الرتخيص األشخاص املتضررين من حق مطالبة املرخص له ابلتع     .5
 املرخص له ابلتعويضات أو املدفوعات العائدة هلم

 تنظيم سوق الربيد -الباب الثالث 

 حتديد املرخص هلم ذوي القوة املؤثرة يف السوق    -11املادة 

يعد املرخص له ذا قوة مؤثرة يف سوق الربيد أو أحد أسواقه اجلزئية ، إذا جتاوزت حصته اإلمجالية نسبة من حجم هذا السوق       -أ
 حيدد اجمللس ، وذلك بعد أن تتحقق اهليئة مما يلي :

 قدرة املرخص له على التأثري يف وضع السوق. .1
 انتقالية ، دون تعرضه خلسارة ملموسة.قدرة املرخص له على رفع أسعار خدماته ملدة غري  .2
 نسبة حجم مبيعات املرخص له من إمجال مبيعات السوق. .3
 املالءة املالية للمرخص له. .4
 خربة املرخص له يف جمال تقدمي اخلدمات يف السوق. .5



جملس املفوضني ، شروط للهيئة أن متنح املرخص هلم غري املصنفني ذوي قوة مؤثرة يف السوق ، ضمن ضوابط خاصة يوافق عليها     -ب
 ترخيص تفضيلية مقارنة ابملرخص هلم ذوي القوة املؤثرة يف هذا السوق.

تنظيم املنافسة يف سوق االتصاالت ومحاية املستهلك : مع مراعاة أحكام قانون التجارة الداخلية ومحاية املستهلك وقانون     -12املادة 
 القيام أبي من املمارسات التالية املخّلة ابملنافسة : املنافسة ومنع االحتكار ، حيظر على املرخص هلم

الدعم املتبادل للخدمات أو حتميل تسعري خدمة على أخرى ، عندما يكون املرخص له ذا وضع مهيمن يف تقدمي واحدة من       -أ
 اخلدمات على األقل ، أو يكون لذلك أثر سليب على املنافسة ، وفق ما حتدده اهليئة .

 تقدمي خدمة ما بتقدمي خدمة أخرى ، عندما يكون لذلك أثر سليب على املنافسة ، وفق ما حتدده اهليئة .ربط     -ب

الدخول يف أية اتفاقيات أو ترتيبات أو تفامهات مدبرة مع أي شخص آخر ، إذا كان من شأن ذلك اإلخالل ابملنافسة أو      -ج
جهة أخرى معنية بذلك حسب القوانني النافذة ، ويدخل يف ذلك أية ممارسات تؤدي  إعاقتها ، إال بعد احلصول على موافقة اهليئة وأية

 إىل تغيري جوهري يف بنية سوق الربيد.

 أية ممارسات أخرى خملة ابملنافسة ، وفق ما حتدده اهليئة ، بقرار معلل.     -د

 الشكاوي -الباب الرابع 

تطبق األحكام الواردة يف هذا الباب على الشكاوى املقدمة من قبل املستفيدين حبق املرخص هلم واملتعلقة أبداء وجودة     -13املادة 
 اخلدمات اليت يقدمها املرخص له ، واختاذ اإلجراءات بشأهنا.

 إجراءات معاجلة الشكاوى :    -14املادة 

 من اتريخ الرتخيص أو توفيق أوضاعه ، االلتزام بوضع إجراءات معاجلة الشكاوى على املرخص له يف السوق وخالل ثالثني يوماً       -أ
 ومنوذج استالم الشكوى اخلاص ، واليت تتعلق ابخلدمات اليت يقدمها على أن جيري عرضها على اهليئة إلقرارها .

 جيب أن تتضمن إجراءات معاجلة الشكاوى لدى املرخص له األمور التالية :    -ب

 قدمي الشكوى متضمناً املعلومات الواجب توافرها.منوذج ت .1
 تزويد املشتكي إبشعار يفيد ابستالم الشكوى. .2
 املدة احملددة للرد على الشكوى. .3
اإلشارة إىل إمكانية تقدمي الشكوى إىل اهليئة يف حال عدم قيام املرخص له مبعاجلة الشكوى خالل احملددة أو عدم رضا  .4

املشتكي عن اإلجراءات اليت جرى إتباعها خبصوص معاجلة الشكوى ، أو يف حال عدم تلقي املشتكي للرد خالل املدة 
 احملددة .



ويف املكاتب اخلاصة به على أن تكون على  -ذه اإلجراءات على موقعه اإللكرتوين إن وجد على املرخص له القيام بنشر ه    -ج 
 مرأى من الزابئن ويف مراكز االستقبال.

 على املرخص له ختصيص املوارد البشرية الالزمة ملعاجلة الشكاوى.     -د

 خذة بشأهنا والنتيجة اليت مت التوصل إليها.على املرخص له االحتفاظ بسجالت تبني عدد الشكاوى واإلجراءات املت     -هـ

على املرخص له تزويد اهليئة خالل مدى ال تزيد على تسعني يوما من هناية سنته املالية بتقرير سنوي يتضمن أعداد الشكاوى ،      -و
 مناسباً . وإجراءات التعامل معها والنتيجة اليت مت التوصل إليها ، وحيق للهيئة طلب التقرير يف أي وقت تراه

 إجراءات تقدمي الشكوى إىل اهليئة :    -15املادة 

للمشتكي التقدم بشكواه للهيئة إما خطيًا وفقًا للنموذج املعتمد هلذه الغاية ، أو إلكرتونيًا عن طريق الربيد اإللكرتوين ، أو       -أ
 الفاكس ، أو هاتف مسجل .

 ة من الطرق أعاله تشرتط األمور التالية :يف حال تقدمي الشكوى إىل اهليئة أبي طريق   -ب 

 إدراج تفاصيل الشكوى . .1
 تقدمي نسخة عن االتفاقية املوقعة بني األطراف املتنازعة إن وجدت . .2
 تقدمي أية بياانت وواثئق وأية معلومات أخرى ذات عالقة وأية معلومات أخرى ترى اهليئة ضرورة تقدميها . .3

 ة من املراحل أن موضوع الشكوى منظور أمام القضاء تقوم اهليئة بضم الشكوى إىل امللف القضائي.إذا تبني للهيئة يف أي مرحل    -ج 

 يتوىل املرخص له مهمة التدقيق ومعاجلة الشكوى ، وتزويد اهليئة ابإلجراءات املتخذة من قبله خالل مدة حتددها اهليئة.     -د

 أحكام ختامية -الباب اخلامس 

نتقالية : يصدر قرار من الوزير لنقل العاملني يف الوظائف املرتبطة بتنظيم قطاع الربيد من املؤسسة إىل اهليئة ، أحكام ا    -16املادة 
 ونقل أية موجودات قد تكون مرتبطة مبمارسة وظائف التنظيم

 


