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 ص تنفيذيملخ  
 حول التي يشهدها هذا القطاع بما يلي:ى عملية الت  ل سريعين، وتتجل  ر وتبد  يشهد قطاع البريد في العالم أجمع حالة تطو  

بائن باتتوفير خدمات جديدة منسجمة مع متطل   (1)  .الز 

 وتشجيع المنافسة. بريدي ةال الس وقتحرير  (2)

 المختلفة. بريدي ةالقنية المختلفة لتصبح جزءاً من أسلوب تقديم وعرض الخدمات إدخال اإلمكانات الت   (3)

والبريد  ؛نترنتعامل معها من خالل اإلوالت   اإللكتروني ةتها ئابمعناها الفيزيائي بمكاف بريدي ةالاالستبدال المتزايد للمنتجات  (4)

 الجديدة. اإللكتروني ةوغيرها من الخدمات  ،اإللكتروني ة الت جارةو ؛اإللكتروني

 .الس ريعة تلك المرتبطة بالبريد العابر للحدود والبريد لألعمال وخاص   العالمي ةبغة طغيان الص   (5)

وذلك بغية  ،من القيود بريدي ةال الس وقإجراءات مرنة تهدف إلى تحرير اع بات بز قطاع البريد في الكثير من بلدان العالم يتمي  

 .اً رة حالي  ة أفضل من تلك المتوف  حديثة وديناميكي   بريدي ةالمساهمة أكثر في بناء وتطوير خدمات 

تكامل ها جزء كامل ومة على أن  العصري   بريدي ةالإلى الخدمات و ،المستدامة الت نميةال في ظر إلى قطاع البريد كالعب فع  يجب الن  

هذا  ن  قانة ويمكن القول أصاالت والت  اً من قطاع االت  هام   اً نظام بريدي موثوق جزء بلد. ويعد أي   ألي   ةة المعلوماتي  حتي  مع البنية الت  

االت صه، وذلك بسبب الحاجة التي تهدف االت  ئعي لتطويره وبناصاالت عصري يجري الس  نظام ات   ظام متواجد حتماً في قلب أي  الن  

أنحاء كل  واطنون في المبها ة التي يقوم والمعلومات والحركات المالي   ،ي للبضائعسليم الحس  بط بين الت  تلبيتها للر   إلى اإللكتروني ة

 البلد.

م من وجود غاً، بالر  اً أو عالمي  ة سووياسووة لقطاع البريد تتابع تطورات هذا القطاع محلي  ر في سووورية في الفترة الماةووية أي  لم تتوف  

وبات عا أدى إلى زيادة اإلشووكاالت والصوو  م هذا األمر وتقوده، مم  توجيهات أو متابعة تنظ  ة ذ دون أي  نف  طوير التي ت  بعض أعمال الت  

 معروةة.ة الجاري  الت   بريدي ةالوترقية الخدمات تحسين  وعلى مستوى ،شاملة بريدي ةعلى مستوى المتابعة في توفير خدمات 

ن ضم  وقعريف بالت  ل في الباب األو  يجري بابين، هذه الوثيقة  تت س  س   بريدي ةال ال سي  وبال سا صيف ة للقطاع البريدي، ممات األ ع تو

سورية بالمقارنة مع بعض الد   ضم  ة، وذلك تمهيداً للباب الث  ول العربي  واقع هذا القطاع في  سياني الذي يت استها ن رؤية الحكومة و

ة اسووة وخط  ية لتحقيق هذه السوو  خطوات تنفيذي  أيضوواً ناً ، متضووم  قطاع البريدلتحقيق أهدافها في تطوير وتحديث  المطلوب إقرارها

 نفيذ.ة للت  زمني  
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 لالباب األو  

عريف بقطاع البريدالت    

 لالفصل األو  

 الجزئي ة  األسواق - بريدي ةال الس وقتعريف  
دها حي ز بأن   عموماً الخدمات  أسواق فعر  ت   دمات وفي حالة سوق الخ ،بهدف تلبية حاجاتهم يهاطالبالخدمات مع  مومقد  يلتقي فيه  محد 

 .مل العالم بأسرههذا الحي ز أن يكون قرية أو حي اً وقد يت سع ليشيمكن ل بريدي ةال

بائن حاجات إشباع يضمنبما  بريدي ةال الس وق احتياجات تلبية هو قطاع البريد وتحديثأهداف تطوير  أحد إن  و  منتجات قديمبت الز 

 حكمهات يئةب بتوفير الس وق هذه في العاملة لألطراف بحيةالر   قيحق   وبما العالمي، طورالت   تواكب جديدة منتجات وابتكارزة ممي  

 .العادلة المنافسة

 بريدي ةال الس وقفي  الجزئي ةاألسواق  .1

بائنتها لالستجابة الحتياجات سويق وجاهزي  ة الت  ة استراتيجي  تساهم عملية تجزئة األسواق في زيادة فعالي   وقد تكون  .مختلفةال الز 

 نوعي ةجات من خالل تحديد احتيا الس ريعمو ذات الن   بريدي ةال المؤس ساتاً في نجاح العديد من وق سبباً أساسي  اجحة للس  جزئة الن  الت  

د بائنة من محد  د، وكذلك تقديم خدمات الز  بونمعياري  أن   ا يظهر. مم  تشبع رغباتهم واحتياجاتهم ة لهممحد  والخدمات هما  الز 

 .الس وقمعايير تجزئة  من أهم  

بونباعتماد معيار  الجزئي ةاألسواق  .1.1   :الز 

بائنسوق  (أ)  ي ة.والمال بريدي ةالإلى جميع الخدمات  ونيحتاجالذين  أفراد البيع المباشروتشمل  االجتماعيين: الز 

 وهي: ،من البريد ااحتياجاتهلتحديد  ،هفيتعمل  الذي والتي يمكن تصنيفها حسب القطاع ة:حكومي   مؤس ساتسوق  (ب)

 (.اإللكتروني ةة )الحكومة خدمات حكومي   –بريد سريع  –طرود  –رسائل 

صة وال سيما في مجال الط رود/  بريدي ةوجه لها بخدمات والتي يجري الت  ة: ة ومصرفي  بنكي   مؤس ساتسوق  (ج) متخص 

نشر ل بريدي ةالواآلمن والفوري لبطاقات االئتمان، واستثمار المراكز  الس ريعسليم من خالل الت   الس ريعبريد ال

  شراكات مع المصرف.إلى ر لتتحول التي من الممكن أن تتطو   ،ةة وغيرها من الخدمات المصرفي  رافات اآللي  الص  

صة في مجال توصيل الط رود ركيز والتي يجري الت  ة: ة وصناعي  سوق شركات تجاري   (د) معها على خدمات متخص 

خدمة و ،ة بقيم البضائع والمنتجات المرسلة إلى العمالءة، وخدمات الحواالت الخاص  ناعي  نات الت جاري ة والص  والعي  

فع حواالت ةد    . الد 

 ة.ذكاري  بيع الط وابع الت  والتي يجري فيها : بريدي ةال الط وابعسوق هواة  (ه)

 باعتماد معيار الخدمات: الجزئي ةاألسواق  .1.2

ان ذلك بطريقة سواء ك بريدي ةال البعائثوتسليم جميع  ؛وتوزيع ؛وفرز ؛وتخليص ؛استالمة: األساسي   بريدي ةالالخدمات  (أ)

 بريدي ةالالبعائث خليص على للت  يصاً ا يعد خص  طريقة ممتازة، وإصدار وتسويق الط وابع وغيرها مم  بة أو تقليدي  

يدي البر االت حادأو  ،اظمةها الجهة الن  أخرى تقر   بريدي ةخدمات  واألختام، وتركيب صناديق البريد، وأي   فاتكالمغل  

ولي ة االت فاقياتأو  ،العالمي  لة والمعمول بها.ذات الص   الد 

، بريدي ةلاسائل، الط رود ة مرسلة بواسطة خدمات البريد )بريد الر  إرسالي   : مصطلح عام يطلق على كل  بريدي ةالالبعيثة 

 .(...الخ.

فعالخدمات المالي ة بما يشمل خدمات الخدمات المرتبطة:  (ب) ل  ؛أمينوخدمات الت   ؛بريدي ةالكالحواالت  الد  وخدمات المحو 

نة بريدي ةالة الخدمات المصرفي   عليه، أو  بريدي ةاليكات والش   ؛خاروحسابات االد   ؛بريدي ةالفتح الحسابات  المتضم 

   ....الخ.بأنواعها.

ة المتوف رة، بغرض تسهيل تقديمها أو تقديم األساسي   بريدي ةالة خدمة تضاف إلى الخدمات أي  خدمات القيمة المضافة:  (ج)

 جديدة. بريدي ة نوعي ةخدمات 
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 انيث  الفصل ال

 ة بقطاع البريدة الخاص  مات األساسي  الس  

 ةات دولي  فاقي  سوق محكوم بات   .1

  البريدي العالمي االت حاد .1.1

م، في العال بريدي ةالالخدمات وتحسين هو الجهة التي تعمل على تنظيم  Universal Postal Union البريدي العالمي االت حاد

ئيسي  في هومقر    العالمي ة بريدي ةال االت فاقي ة 1952في مؤتمر بروكسل عام  االت حادمدينة برن عاصمة سويسرة. وقد أقر   الر 

 الت نميةفي تحفيز  االت حادوتكمن رسالة ة، وثائقه األساسي   1964، كما أقر  في مؤتمر فيينا عام 1953تموز  1ارية منذ الس  

املة بريدي ةالالمستدامة للخدمة  ك عن بين سكان العالم وذل االت صاالت، بغية تسهيل الة وسهلة المنالوالفع   نوعي ةذات ال الش 

 طريق:

 ف من شبكات متواصلة.في إقليم بريدي واحد مؤل   بريدي ةال البعائثل ة تنق  ةمان حري   (1)

 قنيات الحديثة.شجيع على اعتماد معايير مشتركة عادلة وعلى استخدام الت  الت   (2)

 ة بقطاع البريد. فاعل بين األطراف المعني  عاون والت  ةمان الت   (3)

 ال.قني الفع  عاون الت  روف من أجل تأمين الت  تهيئة الظ   (4)

بائنرة االستجابة للحاجات المتغي   الحرص على (5)  .للز 

 ة:األساسي   االت حاد قئوثا (أ)

 .وهو ملزم لجميع األعضاءة له، نظيمي  ويشتمل على القواعد الت   لالت حادة هو الوثيقة األساسي   ستور:الد   (1)

ول الد  لجميع وهو ملزم  ،االت حادستور وعمل األحكام التي تضمن تنفيذ الد   يضم   :لالت حادظام العام الن   (2)

 ظات.تحف   يجوز أن يخضع ألي   والاألعضاء 

ة دولي   ةالبريدي العالمي بموجب اتفاقي   االت حاديعمل  ل:نفيذي المفص  ونظامها الت   العالمي ة بريدي ةال االت فاقي ة (3)

بتنفيذ  -/ دولة  192اً /التي يبلغ عددها حالي    -وتلتزم الد ول األعضاء  ،العالمي ة بريدي ةال االت فاقي ةتدعى 

 ؛ريدي ةبالوالبطاقات  ؛سائل)الر   ة:للوثائق األساسي   وفقاً  بريدي ةالشمل تنظيم الخدمات تو االت فاقي ةنصوص 

ات فاقي  عبارة عن اتفهي  االت فاقي ةفي ة ا البنود االختياري  والبريد الجوي(، أم   ؛غيرةزم الص  والر   ؛والمطبوعات

 ؛بريدي ةال« يكاتالش  » و ؛والحواالت ؛تشمل: )الط رودوين إليها األعضاء المنضم  ة ال تلزم إال خاص  

 ت مقابل تحصيل القيمة وغير ذلك(.وإرسال الحاجا ؛والبريد المضمون ؛حفواشتراكات الص   ؛خارواالد  

 :االت حادأجهزة  (ب)

 أربع سنوات. كل   يجتمع مرةً  ،األعضاءلي الد ول ن من ممث  ويتكو   ،لالت حادهو الجهاز األعلى  :المؤتمر العام (1)

 سنة. كل   ويجتمع مرةً  ،دولة عضواً  41ن من يتكو  (: CAنفيذي)مجلس اإلدارة الت   (2)

دولة عضواً، ويهدف إلى مساعدة المشاركين على  41ويتألف من  :(POCمجلس االستثمار البريدي ) (3)

والت جاري ة  ةة واالقتصادي  شغيلي  الجوانب الت  ب ويهتم  ة بهم، الخاص   بريدي ةالتحديث وترقية المنتجات والخدمات 

 ة.شغيلي  ول األعضاء بشأن معايير العمليات الت كنولوجي ة والت  يصدر توصيات للد   ، كمابريدي ةاللألعمال 

بائنل ة تمث  مات غير حكومي  منظ   وتضم  ة: لجنة االستشاري  ال   (4)  وزيع الذين يعملون فيدي خدمات الت  ومور   الز 

 .بريدي ةالقطاع الخدمات 

 .بريدي ةالجهاز دائم، وهو جهاز تنفيذ وإعالم واستشارة لإلدارات المكتب الد ولي:  (5)

 واصل البريدي، ومن أهم  مجموعة من المعايير التي تساهم في ةبط الت  على وةع  االت حاديعمل : االت حادر يمعاي (ج)

 هذه المعايير:

 معايير العنونة. (1)

 للمعلومات وأمن المعلومات. اإللكترونيبادل قنية والت  المعايير الت   (2)
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 (:QSF) نوعي ةصندوق تحسين ال (د)

، ويمكن الن امية الد ولفي  بريدي ةالتحسين مستوى الخدمات  إلىويهدف  ،األعضاء الد ولل من قبل هو صندوق ممو  

قدم بطلب مدعوم بوثائق مصاغة حسب نماذج معتمدة، وتجري إدارة المشاريع الموافق االستفادة منه الت  باغبة ول الر  للد  

فة من قبل   . االت حادعليها حسب قواعد معر 

 العالمي ة بريدي ةالاالستراتيجيات  .1.2

دالعمل وفقها لعدد  جريياً دوري   بريدي ةاستراتيجية  البريدي العالمي االت حاديصدر   نوات.من الس   محد 

 :4004 بريدي ةالاستراتيجية بوخارست  (أ)

لمؤتمر للبريد ببوخارست حيث عقد ا العالمي ةعلى االستراتيجية  البريدي العالمي لالت حادالث والعشرون صادق المؤتمر الث  

 .2114/ تشرين األول سنوة 5/ أيلول إلى /15مون /

نو  ة:ستراتيجي  االأهداف  تتضم 

ال بين األشخاص صال الفع  بغرض إتاحة االت   ،وفي المتناول نوعي ةة ذات شمولي   بريدي ةةمان أداء خدمة  (1)

 أينما وجدوا في العالم.

ولي ة بريدي ةالبكة ة الش  رتقاء بمستوى فعالي  اال (2) بائنر بحيث تتوف   الد   خدمة موثوق بها. للز 

بائناالستجابة الحتياجات  (3)  من خالل تعزيز معرفة األسواق وتيسير تنميتها.  ،باتهمومتطل   الز 

 ةقنية واالجتماعي  حوالت الت  ولمواجهة الت   ،بريدي ةاللضمان تنمية مستدامة للخدمات  قطاع البريدإصالح  (4)

 ة والت نظيمي ة.واالقتصادي  

وذلك من خالل دعم  ،االت حادول األعضاء في المستدامة للمستثمرين العموميين للد   الت نميةالمساهمة في  (5)

ياساتوتنفيذ   ة.البيني   الس 

 :4002 بريدي ةالاستراتيجية نيروبي  (ب)

 ة هي:رئيسي   خمس أفكار نيروبي في قدع   الذي 2118 للعام البريدي العالمي لالت حاداالستراتيجي  المؤتمر دحد  

 موللن   أيضاً فرصة هابل إن   فقط، تهديد مجرد ها ليستأن   رة علىالمتغي   واألزمات األزمنة إلى ي نظر أن ينبغي (1)

 ضج.والن  

 جاح.الن   عوامل أهم   من هما واالبتكار نويعالت   (2)

 بكة.بالش   صلةالمت   المسائل (3)

 اً.حصري   مةالمتقد   امتيازاً للبلدان وال ،موالن   أمام عقبة ليست المستدامة الت نمية (4)

 .الفاعلة األطراف لجميع الفرص تكافؤ نظيمالت   يضمن أن ينبغي (5)

 :4014 بريدي ةالوحة استراتيجية الد   (ج)

 وافق والتي، 2116-2113للفترة  البريدي العالمي لالت حاد خارطة طريق بمثابة بريدي ةال وحةالد   استراتيجية تعتبر

 في عاصمة قطر. قدع   الذي البريدي العالمي لالت حادوالعشرون  الخامس المؤتمر 2112ل األو / تشرين7/ بتاريخ عليها

 سلسلة من األهداف هي: بريدي ةالوحة ة الد  استراتيجي  د وتحد  

ولي ة بريدي ةالبكات شغيل المتبادل للش  تحسين الت   (1)  .الد 

 .قطاع البريدب صلةالمت   ةوالخبرة الفني   ةقني  الت   المعرفة توفير (2)

 (. األبعادثالثية  بكةالش   تطوير) والخدمات المبتكرة المنتجات تشجيع (3)

 المستدامة لقطاع البريد. الت نميةتشجيع  (4)

 ةقطاع له بنية تنظيمي   .4

ي الميادين فله يات جديدة تحد  خلق رات سريعة ساهمت في تعقيد بيئة هذا القطاع وة تغي  مانينات بعد  منذ الث   قطاع البريد مر  

 ة:ي  لت في خمسة جوانب أساسمنها تمث   نظيمي للقطاع حاجة البد  ة، جعلت من الجانب الت  واالقتصادي   الت جاري ةو الت كنولوجي ة

املة بريدي ةال االلتزام بالخدمة (أ) ة مجموعة من الخدمات األساسي  تأمين وهو المفهوم الذي يفرض على الد ولة  ׃الش 

 دة وبسعر مقبول. جي   نوعي ةلمجتمع با ألفراد 
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ياساتووضع  ة والت نظيمي ةشغيلي  ضرورة الفصل بين الوظائف الت   (ب) للاالمتزايد بدخول  الس وقتعقيد  إن   ׃الس  ين مشغ 

والحفاظ على حقوق جميع  ،لضمان مصالح المجتمع الس وقفرض على الد ول اتخاذ خطوات باتجاه تنظيم  واصالخ

 .الس وقفي هذا األطراف العاملة 

ِصر تقديمها بتاريخي   بريدي ةالبرت الخدمة اعت   :الس وقوجود المنافسة في  (ج) لالاً كخدمة عامة ح  وجه ت  العام، ومع ال مشغ 

ة تضمن من خاللها قها الجهة المنظم  روري وةع مقاييس وأدوات مراقبة تطب  أصبح من الض   ةنحو سوق تنافسي  

لالتعايش  لالو العام مشغ  ، من االحتكار والحد   الس وقعلى إدراج المنافسة في  بواسطتهاين الخواص، وتعمل مشغ 

يقتصر تقديمها على  بريدي ةخدمة  كل  ة "الخدمة الحصري  مفهوم لمنافسة ووازن ما بين مفاهيم اوالحفاظ على الت  

لال لفي البلد المعني، بحيث ال يحق لل دون غيره العام مشغ  ظمة لهذا اين اآلخرين تقديمها إال بموجب القواعد الن  مشغ 

 ."أنالش  

ي ة رات الت جاري ة والت كنولوجيغياستعداداً للت  ، وةكفاءالوذلك بهدف زيادة  :ين البريديينمشغ لالالحاجة إلى إصالح  (د)

 .الس وقتوجيهها نحو  بهدفة روري  والت نظيمي ة الض  

لاليسعى  العالمي ةغييرات انسجاماً مع الت   ׃االندماج العالمي (ه) ون البريديون إلى توسيع نطاق أسواقهم خارج الحدود مشغ 

 .العالمي ةبلوغ األسواق لة الوطني  

 الش املةالخدمة  .3

املة بريدي ةالالخدمة   اً كان موقعهمة لجميع أفراد المجتمع بشكل متوازن، أي  األساسي   بريدي ةال: هي توفير الخدمات الش 

لك بموجب ، وذبالس عر والجودة المناسبيناً، ة للبلد، حتى في األماكن غير المجدية اقتصادي  الجغرافي من األراةي اإلقليمي  

املة بريدي ةالرورة، وبتعبير آخر فالخدمة د حسب الض  حد  شروط ت    :إلىتهدف  الش 

 . ةً كاف   وصول الخدمة إلى المستفيدين (أ)

 توفير الخدمة للمستفيدين بشكل دائم.  (ب)

 تقديم الخدمة بالجودة المناسبة. (ج)

 تقديم الخدمة بأسعار مقبولة. (د)

مها على أراةيها تقدياألعضاء ب الد ولجميع تلتزم ة التي ئيسي  الر   بريدي ةالالخدمات  البريدي العالمي االت حادتفاقية دت اوقد حد  

 مالمناسب أن تقد  ، ما إذا كان من الممكن وةالمحل ياروط ر، تبعاً للش  ولة أن تقر  العالم الخارجي، ويمكن للد   إلىوإيصالها 

 خدمات أخرى أيضاً.

لالويكل ف  املة بريدي ةالبتقديم الخدمة  الد ولفي أغلب  العام مشغ  ع، ، وذلك بسبب خبرته الطويلة وانتشاره الجغرافي الواسالش 

لالأحد نة ة معي  وفق آلي  ف ه يمكن للحكومة أن تكل  إال أن   المنافسة بين  بابأو أن تفتح م، الخدمة بشكل دائم ومنتظ  بتقديم ين مشغ 

لال جميع املة بريدي ةالين بتشاركهم في تقديم الخدمة مشغ   .الش 

املة بريدي ةالتمويل الخدمة ا أم    عدة مصادر لذلك وهي: فهناك الش 

الهدف األساسي هو  ألن   ،ذ عموماً من ميزانيتها وهو االحتمال األسوأ وغير المحب   تمويلها ى الحكومةأن تتول   (أ)

املة  بريدي ةالةمان تغطية تكلفة الخدمة    األعباء. تلكالحكومة  تحميلدون الش 

للل حق الحصرإعطاء  (ب)  اة القانون وبفرض احترامه، لتغطية إم  الحكومي، ومساعدته على الحفاظ عليه بقو   مشغ 

 الجزئي ة.كلفة الت   أو ،كلفة الكاملةالت  

ل كل  األطراف العاملة أن  (ج) على مالي م المبلغ اإلجاً وبصفة دائمة، حيث يقس  كلفة سنوي  هذه الت   قطاع البريدفي تتحم 

رخيص الذي دفع من خالل طلب الت  ة نشاطها، وي  ركة الحقيقي وأهمي  حجم الش   هذه األطراف بما يتناسب مع 

 .  اً د سنوي  يجد  

 اإللكتروني ة بريدي ةالالخدمات  .4

فت  مة ها الخدمات المقد  على أن   اإللكتروني ة بريدي ةالالخدمات  2112للعام  البريدي العالمي االت حادة من قبل راسة المعد  الد  عر 

 فتها ةمن أربعة أصناف:. وصن  االت صاالتلزبائنها من خالل قنوات تقانات المعلومات ومن قبل البريد 

نو ،االت صاالتمة باستخدام تقانات المعلومات وواصل المقد  خدمات الت  : e-post (أ)  مجموعة من الخدمات تتضم 

سائل اإللكترونيعقب الت   ؛e-cards ؛اإللكترونيوقيع الت   ؛اإللكترونيابع الط   ؛لالمسج   اإللكتروني)البريد   ....(للر 

لمة من قبل المقد   المالي ةالخدمات : e-finance (ب) نت. واالت صاالتو ي البريد باستخدام تقانات المعلوماتمشغ   تضم 

 .الحواالت...( ؛دفع الفواتير ؛اإللكتروني ة)الفاتورة مجموعة من الخدمات 
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نة  االت صاالتباستخدام تقانات المعلومات وبيع وشراء البضائع والمنتجات : e-commerce (ج) جة معالمتضم 

نو ،اً اً أو إلكتروني  وإيصال العناصر المشتراة فيزيائي   االشتراك  ؛اإللكترونيق سو  مجموعة من الخدمات )الت   تتضم 

 .وريات...(بالد  

وعبر البريد كطرف  االت صاالتمة باستخدام تقانات المعلومات وة المقد  الخدمات الحكومي  : e-government (د)

نثالث موثوق. و  الجامعيسجيل الت   ؛تجديد رخصة القيادة ؛ةقمي  من الخدمات )خدمة الهوية الر   مجموعة تتضم 

فع ؛اإللكتروني  ....(؛اإللكترونيبي جل الط  الس   ؛اإللكتروني الد 

 العالقة مع قطاعات أخرى .5

 القطاع المصرفي:  (أ)

 بريدي ةالكة بعبر ما تقدمه الش  من جهة  ؛ةوالقطاع المصرفي عالقة استراتيجي   قطاع البريدبرت العالقة بين طالما اعت  

 بريدي ة ةجاح في تقديم الخدمات المالي ة، نتيجة انتمائها إلى شبكة مالي  ة للمصارف تساعدها على الن  من ميزة تنافسي  

المناطق في مختلف الد ول األعضاء في ي جميع ة في العالم، وتغط  قليدي  ة تتجاوز حجم انتشار المصارف الت  عالمي  

فعفاق خدمات ات   ات ما تقدمه المؤس س . ومن جهة ثانية عبرالبريدي العالمي االت حادالذي يشرف عليه و بريدي ةال الد 

 .بريدي ةالبكة ذ عبر الش  حويل التي تنف  من مساهمة في رفع مستوى وكفاءة خدمات الت   بدورها ةالمصرفي  

 :الن قلقطاع  (ب)

ة أو وي  ة أو الجرق البري  بالط   ، سواءً بريدي ةالرة في نجاح عملية إيصال البعائث المؤث  العوامل  اقل من أهم  يعتبر الن  

ل الجوي قالد ولي للن   االت حادالبريدي العالمي بعالقة مع  االت حادالمعتمدة، ويرتبط  الن قلة، وغيرها من وسائل البحري  

شركات و بريدي ةالاإلدارات  كل  من والتي تعكس نتائجها على ،مصالح الطرفين لتحقيق تفاهمات ةرورية تراعي

 الجوي. الن قل

 :قطاع تقانات المعلومات (ج)

ر بشكل مستمر في أدوات وفرص طور الذي يغي  اً، هذا الت  راً مستمر  يشهد قطاع تقانة المعلومات واالت صاالت تطو  

ما و ياتطور لما يحمله من تحد  راً بهذا الت  من أكثر القطاعات تأث  العمل في جميع القطاعات، ويعتبر قطاع البريد 

ة ة بهدف رفع الكفاءقليدي  قانة في تقديم خدماته الت  من ناحية استخدام الت   من فرص في عدة مجاالت، سواءً  هميقد  

 ي ةاإللكترونلحكومة وتحسين الجودة، أو من ناحية االبتكار وإطالق خدمات جديدة لم تكن موجودة سابقاً مثل خدمات ا

 .اإللكتروني ة الت جارةو

 :والجمارك الت جارةقطاع  (د)

ولي ة الت جارةدوراً كبيراً في تنشيط  بريدي ةالتلعب الخدمات  والمتوسطة،  غيرةسبة للمؤس سات الص  وخصوصاً بالن   الد 

 الل وجستي ة لعملي ةاى المستثمر البريدي بدوره ويتول   ،لتصديرها ببعائثها بحيث تعهد هذه المؤس سات للمستثمر البريدي

جارة لت  ل الل وجستي ةات ة إلى اإلمكاني  وسائل نفاذ محلي   بريدي ةالبكات ذلك، إذ توفر الش  ل الجمركي ةوإنهاء اإلجراءات 

همات فاتحقيق الت  تهدف لبعالقة  العالمي ةمة الجمارك البريدي العالمي مع منظ   االت حاد، إلى جانب ارتباط الد ولي ة

والتي  ،ي ةبريدالللبعائث الة ة فع  وتبسيطها وةمان مراقبة جمركي   الجمركي ةشاور لتسريع اإلجراءات عاون والت  ت  وال

 .الجمركي ةواإلدارات  بريدي ةالاإلدارات  كل  من تعكس نتائجها على

، إللكتروني ةا الت جارةاً إلى نمو بالمبيعات إلكتروني  قة المتزايدة كما ساهم االنتشار الواسع لإلنترنت وعامل الوقت والث  

 م فرصة ةخمة للمستثمرينلع، وهذا ما يقد  هي تسليم الس   اإللكتروني ة الت جارةقطة األحرج في عملية وتبقى الن  

 لكتروني ةاإلة وبكات المادي  ل نقطة التقاء بين الش  يشك   ، حيثمن تواجد وانتشار  قطاع البريدالبريديين بما يملكه 

 ة.قة ومرونة وحيوي  ي هذه الحاجة بد  ا يجعله يلب  والمالي ة مم  
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 والبيئة: ةالمحل يااإلدارة  (ه)

ا ة. أم  ات العنونا ينعكس على آلي  نظيم العمراني واستقراره، مم  في مدى إنجاز الت   ةالمحل ياز العالقة مع اإلدارة تترك  

متروك البريدي( على ال –لف المواد القابلة للت   –)المواد الخطرة  بريدي ةالص بتأثير بعض البعائث ة فتتلخ  العالقة البيئي  

  منها. بعائث والت خلصعامل مع هكذا ة للت  ا يفرض شروط خاص  ، مم  الن قلالبيئة وانعكاس ذلك على طريقة 
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 الث ث  الفصل ال

 وفي سورية ا  عالمي   لقطاع البريدة مات األساسي  ة للس  مقارنة تحليلي  

 اظمة للقطاعالن   االت فاقياتو البريدي العالمي االت حادالعالقة مع  .1

أن  الت شريعي ةب عليها وعبر سلطتها ا رت  مم   1946عام  البريدي العالمي االت حاد إلىة وري  ة الس  ة العربي  انضمت الجمهوري  

 التنقيحات، وهو ما يلزمها بالعمل على أن تدرج وعلى البروتوكول اإلةافي وكل   العالمي ة بريدي ةال االت فاقي ةتصادق على 

 ة.في مختلف الخدمات األساسي   االت فاقي ةما جاء في هذه  وتنفيذ كل   الش املة بريدي ةالفي تشريعاتها الخدمة 

على البريد  IPSة من صندوق تمويل مستوى الخدمة لتمويل مشروع إدخال نظام وري  ة الس  ة العربي  وقد استفادت الجمهوري  

اً لطلب تمويل مشروع ندوق، ويجري اإلعداد حالي  وري في الص  من مستحقات البريد الس   2114بتاريخ  الط رودل والمسج  

 جديد.

 ي ةوق البريدس  للنظيمي الت   الش كل .4

 المغرب ُعمان األردن سورية اسم البلد

ون الذين مشغ لال 

مون الخدمات يقد  

  بريدي ةال

 البريد العام: مشغ ل
ة العام   المؤس سة

ة سللبريد وهي مؤس  

 ة.حكومي  

 البريد العام: مشغ ل
شركة البريد 

وهي  األردني

 شركة مساهمة

مملوكة بالكامل 

 للحكومة.

 البريد العام: مشغ ل
، ع مانشركة بريد 

وهي شركة مساهمة 

مملوكة بالكامل 

 للحكومة.

البريد العام:  مشغ ل

شركة بريد المغرب 

وهي شركة 

مساهمة، لها شركة 

تابعة )البريد بنك( 

مسؤولة عن 

 بريدي ةالالخدمات 

 .المالي ة

ل  ص ون مرخ  مشغ 

 .اً لهم رسمي  

ل البريد  مشغ 

ف الخاص: ويعر  

شخص  ه أي  على أن  

 ي ةبريدينقل بعيثة 

 ة مقابل أجر.خاص  

مو خدمات البريد مقد  

لهم بتقديم  المرخ ص

 .بريدي ةالالخدمات 

مو خدمات البريد مقد  

 لهم. المرخ ص

أشخاص غير 

ص لهم يعملون مرخ  

ة، في سوق رمادي  

ت تخذ بحقهم 

اإلجراءات الالزمة 

 عند ةبطهم.

وق م للس  المنظ  

 ةالبريدي  

ة العام   المؤس سة 

 للبريد.

هيئة تنظيم قطاع 

 .االت صاالت

هيئة تنظيم 

 .االت صاالت

ة الوكالة الوطني  

لتقنين المواصالت 

 اظمة(.)الهيئة الن  

شريعي اإلطار الت  

 الس وقالذي يحكم 

 البريدي ة

قانون البريد رقم 

 .2114/ لعام 1/

 

قانون الخدمات  -

لعام  بريدي ةال

2117. 

نظام ترخيص  -

ل ي البريد مشغ 

لعام  الخاص  

2114. 

تعليمات  أي   -

أخرى تصدرها 

 .الهيئة

قانون تنظيم  -

 بريدي ةالالخدمات 

والئحته  2112لعام 

 .الت نفيذي ة

رخيص شروط الت   -

بتقديم الخدمات 

 .بريدي ةال

تعليمات  أي   -

  .تصدرها الهيئة

قانون البريد لعام  -

د ق بالبرييتعل   1997

 والمواصالت.

نظام األذون الذي  -

 أذوناتمنح بموجبه ت  

تقديم الخدمات 

 .بريدي ةال

قانون تحويل بريد  -

شركة  إلىالمغرب 

مساهمة لعام 

(2111). 

نظيمي اإلطار الت  

 البريدي ة وقللس  

 المؤس سةتتولى 

ة للبريد منح العام  

عقد أداء بين  -

لال العام وبين  مشغ 

ةتتولى الهيئة   مهم 

راخيص إصدار الت  

ةتتولى الهيئة   مهم 

منح األذون لممارسة 
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وإصدار عقود 

تراخيص بموجب 

نظام منح تراخيص 

 بريدي ةالاألنشطة 

ادر من الص  16رقم 

 االت صاالتوزير 

 .2119عام 

وزارة االت صاالت 

وتكنولوجيا 

 المعلومات.

تراخيص  -

تصدرها الهيئة 

لل ي البريد مشغ 

 الخاص. 

لممارسة نشاط تقديم 

 بريدي ةخدمات 

 وخدمات مرتبطة.

نشاط تقديم الخدمات 

 .بريدي ةال

ة الخدمات الحصري  

 البريد العام مشغ لل

 .بريدي ةاللبعائث ا-

 .بريدي ةال الط رود -

الحواالت  -

 .بريدي ةال

 الط وابعإصدار  -

، ةذكاري  ة والت  العادي  

واألوراق ذات 

 .القيمة

التي ال  البعائث -

يزيد وزنها على 

 ( غرام. 511)

طباعة طوابع  -

 .البريد

صناديق البريد  -

 ة.الخاص  

 

 .بريدي ةالالط وابع -

سائل التي ال الر   -

يزيد وزنها على 

 (غ.251)

 بريدي ةال الط رود -

التي ال يزيد وزنها 

 ( كغ.5على )

تركيب صناديق  -

 بريد.ال

 الط وابعإصدار  - 

وعالمات  بريدي ةال

 خليص البريدي.الت  

 1بريد الرسائل:  -

 كغ. 1 إلى

 2 إلى 1: الط رود -

 كغ.

وفير خدمات الت   -

والحواالت وفتح 

 الحسابات.

 

أنواع الخدمات  

خص الممنوحة والر  

ي البريد مشغ لل

 الخاص

 نقل الوثائق -

 والمستندات. 

بريد بعائث خدمة  -

 سائل.الر  

 الط رودخدمة  -

.               بريدي ةال

 بريدي ةخدمة  كل   -

جديدة تدخلها 

 .المؤس سة

 البعائثنقل  -

ة الخاص   بريدي ةال

 .داخل المملكة

 .)رخصة محلي(

 البعائثنقل  -

ة الخاص   بريدي ةال

 إلىداخل المملكة و

خارجها. )رخصة 

 .دولي(

خدمات البريد  -

 ة.قليدي  الت  

خدمات البريد  -

 ي.الد ولالممتاز 

خدمات البريد  -

 .المحل يالممتاز ا

 الط رودخدمات  -

 .بريدي ةال

جمع ونقل وتوزيع -

عندما تنجز  البعائث

هذه الخدمات في 

 الس ريعشكل البريد 

ي في إطار الد ول

األذون الممنوحة من 

 الهيئة.

صعدد    لهم المرخ 

 المرخ صمجموع 

موزعين  ،37لهم 

 يلي: كما

       .ةخدمات مالي   :14

 طرود و :23

 بعائث.

 المرخ صمجموع 

 ،36لهم الخواص 

 موزعين كما يلي:

 .رخصة محلي :31

 .رخصة دولي :6

 المرخ صمجموع 

 .13لهم الخواص 

 

 

املةمقارنة الخدمة  .3  الش 

 المغرب ُعمان األردن سورية اسم البلد

تعريف الخدمة 

املة  الش 

ال يوجد تعريف 

معتمد للخدمة 

املة  .الش 

جمع ونقل وتوزيع 

ي ف بريدي ةال البعائث

أنحاء المملكة 

بأسعار معقولة 

وبمستوى جودة يفي 

باحتياجات 

  .المستفيدين

 الخدمات هي

 نيكو التي بريدي ةال

 خالل من تقديمها

ص أو الش ركة  المرخ 

 قانون ألحكام وفقاً  له

تنظيم الخدمات 

 .بريدي ةال

املةالخدمة  ال  الش 

تشريع  تخضع ألي  

 ال وبذلكرسمي، 

يوجد تعريف للخدمة 

املة  . الش 
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الخدمة  وممقد  

املة  الش 

لال العام  مشغ 

ة العام   المؤس سة)

 (. للبريد

لال شركة العام ) مشغ 

 (.البريد األردني

لال- العام  مشغ 

   (ع مانشركة بريد )

 له. المرخ صو -

لال بريد ) العام مشغ 

 (.المغرب

المناطق المستهدفة 

املةبالخدمة   الش 

 المؤس سةتلتزم 

بتقديم الخدمات 

 في المناطق بريدي ةال

 ائية.الن  

 ةكاني  جمعات الس  الت  -

داد سكانها البالغ تع

نسمة على  2111

 األقل.

ة المناطق الحضري  -

داخل المدن 

م د  ة بحيث تخئيسي  الر  

فاذ الواحدة نقطة الن  

.             كم 2مسافة 

ة يفي  المناطق الر  -

 موالبادية بحيث تخد  

فاذ الواحدة نقطة الن  

  .كم 15مسافة 

ة، ولكن محد دغير  ة.محد دغير 

تتمثل عموماً 

ائية أو بالمناطق الن  

غير المجدية 

اً )ةعيفة اقتصادي  

 ة(.الحركي  

 بريدي ةالالخدمات 

التي تدخل في نطاق 

املةالخدمة   الش 

ة: الخدمات األساسي  

 .الط رودسائل والر  

 بريدي ةال البعائث -

ال ة التي المعنون

 2يزيد وزنها على 

 كغ.

زم المطبوعات والر  -

يد التي ال يز بريدي ةال

. كغ 21وزنها على 

مكتوبات المكفوفين -

التي ال يزيد وزنها 

 كغ. 7على 

  .ةقليدي  الخدمات الت  -

 .الممتازةالخدمات –

أعلن بريد المغرب 

عن طلب عروض 

إلجراء دراسة عن 

امل خدمة البريد الش  

تعريفها  إلىتهدف 

وتحديد سياقها 

 الموكلةوالمهام 

لالب لف المك   مشغ 

بهذه الخدمة 

 ةوالمناطق الجغرافي  

وكيفية تمويلها، 

وبناًء على هذه 

د راسات ستحد  الد  

ات تمويل ة آلي  الد ول

املةالخدمة   .الش 

تمويل الخدمة 

املة  الش 

 المؤس سةتتحمل 

الكلفة مقابل ما 

منحها القانون من 

حق الحصر بأداء 

، بريدي ةالالخدمات 

ة هذه الحصري    أن  إال  

ال تغطي كامل 

تكاليف الخدمة 

املة بريدي ةال ، الش 

نظراً لعدم قدرة 

على ةبط  المؤس سة

 .الس وق

من خالل الحق 

للل الحصري    مشغ 

العام بمجموعة 

د ة من الخدمات محد 

وفق واألوزان، 

تغطية أسس تكفل 

كلفة تقديم الخدمة 

وتضمن ربحاً 

لمعقوالً لل  مشغ 

 العام.

 

حساب تكاليف 

املةالخدمة   الش 
ال يوجد طريقة 

معتمدة لحساب 

 تكلفتها. 
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 مالحظات

جرى إعداد دراسة 

خاللها وةع  تم  

تعريف وطريقة 

الخدمة كلفة لحساب 

املة ومقترح  الش 

لتمويلها وتقييمها. 

على أساس  وذلك

 ة: لو أن  فرةي  

ة العام   المؤس سة

ة سللبريد كانت مؤس  

تجارية دون التزام 

 بريدي ةالبالخدمات 

املة ، فكم سيكون الش 

ساع شبكتها في ات  

 هذه الحالة؟

تهدف الحكومة على 

 إلىالمدى البعيد 

تقليص الحقوق 

د ة لمزو  الحصري  

املةالخدمة   الش 

اً مع المراقبة تدريجي  

المستمرة لقدرته 

 أن إلى، وذلك المالي ة

تحرير  جري ي

 ةالبريدي   الس وق

 بالكامل.

 21ورد في المادة 

من القانون: دون 

 21اإلخالل بالمادة 

)المتعلقة بالخدمات 

(، ةالحصري   بريدي ةال

يكون تقديم الخدمات 

املة بريدي ةال  الش 

ة والممتازة التقليدي  

ة أو ركمن خالل الش  

له وفقاً  المرخ ص

رخيص لشروط الت  

 منهما. ادر لكل  الص  

ز إنشاء شركة عز  

)البريد بنك( من 

ة املةالخدمة  مهم   الش 

ركة األم، حيث للش  

حقق نشاط الخدمات 

ر نسب تطو   المالي ة

ة أفادت جميع هام  

 المغاربة.

 

 اإللكتروني ة بريدي ةالمقارنة الخدمات  .4

 المغرب ُعمان األردن سورية اسم البلد

e-post 

  .الط وابعبيع - 

تأجير وتجديد -

 .بريدي ةالناديق الص  

سائل خدمة الر  -

القصيرة )تعقب أثر 

 (.البعائث

 اإللكترونيتبع الت  -

 .بريدي ةالللخدمات 

تأجير وتجديد -

 .بريدي ةالناديق الص  

احتساب األجور -

 .بريدي ةال

 ةاإللكتروني  ة البرقي  -

 ة.المهني  

 اإللكترونيتبع الت  -

  .بريدي ةالللخدمات 

تقدير كلفة الخدمات -

 .بريدي ةال

e-finance 

 دفع الفواتير.- 

 الحواالت.-

 تحصيل الفواتير.-

بيع األذون -

  .بريدي ةال

خدمات مصرف -

 وفير)قيد اإلنشاء(.الت  

ولي ةالحواالت  دبير اليومي الت  - .الد 

يك الش  ) ألموالكم

البطاقات  ؛البريدي

تحويل  ؛ةالبنكي  

عبر نظام  موالاأل

فع سويفت؛  الد 

 .(المسبق لألجور

 رفحويل والص  الت  -

، تحويل األموال)

 . (صرف العمالت

وفير وتوظيف الت  -

صندوق ) األموال

 ؛الوطنيوفير الت  

ألجل  الحساب

 ؛ندوقالص  وسندات 

 ؛بريدي توفير

 .(ةمان بريدي

بريد ) القروض-

 .(بريد سلف، كنالس  
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 حماية األسرةتدبير -

، أمان بريدي)

 (.رحمة

e-commerce 

 ع مانخدمات -  

بيع بطاقات ) موبايل

فعمسبقة  خدمة  ؛الد 

 ؛قالخط الهاتف الن  

خدمة الحقائب 

  (.بريدي ةال

الخدمات المتعلقة -

 ة.قمي  قة الر  بالث  

 الل وجستي ةالخدمات -

 رود.للط  

e-government 

دفع معاشات -

 متقاعدين.ال

عدد من إصدار -

ة: الوثائق الحكومي  

)وثيقة غير عامل، 

وثيقة إخراج 

 .قيد،...(

دفع المعونة -

 ة. االجتماعي  

سجيل في الت  -

 الجامعات.

 

خدمة وزارة -

 اإلسوكان.

خدمة وزارة -

 ناعوة.والص   الت جارة

 ع مانخدمة شرطة -

 ة. لطاني  الس  

غرفة تجارة -

 .ع مانوصناعة 

 المالي ةخدمة وزارة -

ة )األمانة العام  

 رائب(.للض  

خدمة تصديق -

ة راسي  هادات الد  الش  

ربية من وزارة الت  

 عليم.والت  

خدمة توزيع أجهزة -

الحاسوب على طلبة 

 ات.الكلي  

خدمة طلبات -

 .ةالقروض اإلسكاني  

 اإللكترونيباك الش  

لطلب الوثائق 

 ة.اإلداري  

 

 العالقة مع القطاعات األخرى .5

( طرود –رزم  –مطبوعات  –)رسائل  البريد المادي  حيث أن   ،الن قلقطاع ة للبريد بقطاع هام وهو العام   المؤس سةترتبط 

ات ي  على عقد اتفاق جاهدةً  المؤس سةلذلك تعمل  ،الخدمة نوعي ةعلى هذا القطاع الذي يساهم في تحسين  اً كلي   اً يعتمد اعتماد

ويوجد عدد من  ،األمثل الش كلوطني من أجل ةمان سير الخدمة بلاقل االن   الجوي وباألخص   الن قلمع شركات   نوعي ة

تعتمد  لمؤس سةاكانت فقد قل البري ا بالنسبة للن  ة، أم  ة منها قائم ومنها أ لغي بسبب األزمة الحالي  ركات الجوي  مع الش   االت فاقيات

ض سيارات الخدمة لالعتداءات وانخفاض حجم زمة وتعر  ولكن مع بداية األ ،ة بهاالخاص   الن قلعلى وسائل  اً رئيسي   اعتماداً 

ماكن التي يصعب إرسال سيارات األ إلىة لنقل البريد الخاص   الن قلعاون مع بعض شركات بالت   المؤس سةعملت  ،واجالر  

 ادرالص   بنقل البريد المؤس سةباشرت  ،حن واستقرار الوةع األمني لمعظم  الخطوطالش   ليها، ومع إدخال  خدمةإالخدمة 

  ة بها أثناء عملية نقل البضائع.حن الخاص  بعض المحافظات بسيارات الش   إلىوالوارد 

بريد مع ة للالعام   المؤس سةالتي تربط  الت نظيمي ةهو العالقة  :لاألو   الش كلتأخذ شكلين، ف القطاع المصرفيا العالقة مع أم  

 أن  ب علماً  ،المؤس سةرخيص لدى الحواالت التي ترغب بالت  راخيص لشركات المركزي في مجال منح الت   سوريةمصرف 

تكون  نسيق بين الطرفين بحيثاعتمادها بعد الت   قة بتراخيص الحواالت تم  راخيص والمتعل  األحكام الواردة في نظام منح الت  

ول اخلية الحصاالت الد  ة. ومن ةمن شروط منح تراخيص الحوادرة والمستجد  ة الص  متوافقة مع األنظمة والقوانين المصرفي  
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موال في عملية مراقبة مع المصرف وهيئة مكافحة غسل األ الت عاونيجري كما و ،على موافقة مصرف سورية المركزي

 بحقها.الالزمة جراءات اإل خاذاخيص وات  رالت  ركات المخالفة لألحكام الواردة في عقود لش  ا

 لمالي ةاة التي تقوم بتقديم خدمة الحواالت المصرفي   المؤس ساتمن خالل قيام  ،داخل في األدوارفهو الت   :انيالث   الش كلا أم  

بائن  ة للبريد.سة العام  ة الممنوحة للمؤس  بذلك شروط الحصري   مخالفةً  ،ةالذين ليس لديهم حسابات مصرفي   للز 

 البد   ،الد ول جميعمع ا وتبادلهالط رود ة للبريد في نقل العام   المؤس سةونتيجة لدور  والجمارك الت جارةقطاع ا العالقة مع أم  

رفين الط   من مصلحة أن  إذ  ،للبريد إلنجاز مهمتها بموجب قوانينها الل وجستي ةلسلة إلدارة الجمارك من أن تشارك البريد في الس  

اون عهذا الت   ادرة، وإن  الواردة والص   الط رودخليص الجمركي لمحتويات قة بعمليات الت  عاون لتسهيل اإلجراءات المتعل  الت  

  يزال دون المستوى المطلوب.ما

ة سة العام  لمؤس  لو ،من فرص لتطوير قطاع البريد عموماً هذا القطاع مه ا يقد  غم مم  بالر  قطاع تقانات المعلومات العالقة مع 

 والتي  ،اً تروني  ة إلكقليدي  الت   بريدي ةالعلى مستوى تقديم الخدمات  سواءً  ،كما يجب حتى اآلن ستثمرفهو لم ي  خصوصاً للبريد 

على مستوى خدمات الحكومة  أو ،IPS بريدي ةال البعائثثر أي نظام تقف  في استخدام تقانات المعلومات  ت علىاقتصر

ؤس سة علماً بأن  الفرصة األكبر للم، خراج القيد المدنيإاقتصرت على تقديم خدمة وثيقة غير عامل  وخدمة  والتي اإللكتروني ة

ة للبريد وللحكومة  إلى تحويلها والمنتشرة على مستوى القطر ومكاتبها  بريدي ةالبكة استثمار الش   تتمث ل في  اإللكتروني ةالعام 

 لجميع أفراد المجتمع. ة متكاملةيجري من خاللها تقديم خدمات حكومي   ،مراكز لخدمة المواطن

ل ة للبريد إلدخاالعام   المؤس سةسعت  ، حيث والذي تظهر العالقة معه بشكل واةح في مجال العنونة ةالمحل ياقطاع اإلدارة 

بريدي، نجاز عملية الكود الإل ةالمحل يانسيق مع وزارة اإلدارة وجرى الت   ،لتسهيل معالجة البريد وتوزيعه بريدي ةالموز نظام الر  

وارع برموز الش   لم يكتمل الكود الخاص  لكن و ،فظات والمدن والبلدات والمناطق واألحياءق بالمحانجاز الكود المتعل  إ تم  قد و

ف المواطن ة لتعرية إعالني  من إعداد الكثير من اإلجراءات لتنفيذ خط   رميز البد  عند اكتمال عملية الت  أن ه هذا مع العلم  ،واألبنية

متابعة ن وقف عالت   اهنة تم  مز، وبسبب األحداث الر  الر  هذا مع تعريفه بأسس كتابة العنوان الذي يعتمد على  ،برمزه البريدي

 . هذا المشروع
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 ابع ر  الفصل ال

 قطاع البريدأثر األزمة على 
 

د من ة للبريالعام   المؤس سةوقد انعكس هذا األثر بشكل أساسي على  ،ر قطاع البريد شأنه شأن باقي القطاعات خالل األزمةتأث  

لبي األثر وفي، من جهة األصول التي تملكها فيخالل فوات اإليرادات واألةرار التي لحقت بها كخسائر  من  ينعلى العامل الس 

 .1جهة أخرى

 نخفاض اإليراداتا .1

يمكن  ة للبريد، والتيالعام   المؤس سةقها فوات مجموعة كبيرة من اإليرادات التي تحق   إلىة التي تعيشها سورية ت األزمة الحالي  أد  

بلغ حجم اإليرادات والمنفعة التي  حيث، مع باقي سنوات األزمة 2111خالل عام  المؤس سةإظهارها من خالل مقارنة إيراد 

، والذي جرى حسابه مقارنة مع إيرادات سنة ل.س 1.584.277اهنة نتيجة األوةاع الر   2114خالل العام   المؤس سةتتها فو  

 .2111األساس وهي سنة عام 

 خدمة من الخدمات التي تقدمها المؤس سة.تأث ر إيراد كل   أدناه نالمبي  الت فصيلي ح المخط ط يوة  و

 

 

 

يادة ، وي الحظ فيه الز  2111مقارنةً مع سنة األساس  ذاتها شاط البريدي خالل  الفترةن زيادة نفقات الن  الي فيبي  الت   المخط طا أم  

 .ل.س 1.111.411قة ببند األجور، حيث بلغت نفقات األجور المتعل  الواةحة 
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 ة للبريد خالل الفترة المذكورة.العام   المؤس سةأدناه الخسائر التي لحقت ب المخط طن تيجة: يبي  بالن  

 

 وقد ساهمت مجموعة من العوامل في زيادة كلفة تقديم الخدمات وهي: 

 . الن قلزيادة كلفة نقل البريد داخلياً نتيجة ارتفاع أجور  .1

 .المؤس سةمها ة الخدمة التي تقد  ة لنقل البريد بهدف ةمان استمراري  اللجوء لدفع كلف إةافي   .2

 اقل والخضوع لشروط هذه الخيارات المحدودة.ة خيارات الن  اً نتيجة محدودي  زيادة كلف نقل البريد خارجي   .3

 .المرتبطة بالعمالةزيادة الكلف  .4

 األضرار والخسائر .4

 األموال .2.1

 ىإلنات المنقولة على متن المركبات وبعض مراكز المحافظات والمؤم   بريدي ةالةت األموال الموجودة في المكاتب تعر  

 ةالحالي  روف استغالل الظ   المختلسة نتيجةبلغت قيمة األموال  كما، ل.س 38٫111رقة، وقد بلغت قيمة األموال المسروقة الس  
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 األبنية واآلليات .2.2

ّأضرارالمديريّ أغلبية مكاتب هذه  إلىات باإلةافة ات مراكز المديري  تعرةت بعض مقر   ّإلى ة رت قيمتها اإلجماليد  ق   ات

جهيزات الموجودة ةمن هذه األبنية فقد بلغت قيمة األةرار فيها ات والت  ، أما من ناحية األثاث والمعد  ل.س 149٫378

 .ل.س 57٫288جهيزات ، وفي األثاث والت  ل.س 18٫979، آالت بالمجمل

 .ل.س 118.911بلغت قيمة الخسائر التي تعرةت  لها ابعة للمؤس سة فقد الت   الن قلسبة لوسائل ا بالن  أم  
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 انيالباب الث  

لها الت نفيذي ةة والخط   قطاع البريدسياسات   

 

 لالفصل األو  

 قطاع البريدسياسات 
 

ّالية:ؤية الت  الحكومة لتحقيق أهدافها في تطوير وتحديث قطاع البريد على الر   تعتمد

ّّ"الت نميةةّفيّمساهمةّفعليّ ذاتّّةعصريّ وّشاملةّبريدي ةخدماتّّإتاحة"
 .ةز وتنافسي  ة وتمي  بشفافي   بريدي ةالأقصى ما يمكن من الخدمات  بتقديملتزام اال: إتاحة

 .جيدة وبأسعار مناسبة نوعي ة، وبةوري  ة الس  ة العربي  أراةي الجمهوري   جميعة في  األساسي   بريدي ةالتقديم الخدمات  شاملة:

 قدم العالمي الحاصل في هذا المجال.خدمات للت  ال مواكبة ة:عصري  

  .ةنموي  الحاجات الت   ن أساسي في تأمينكمكو   قطاع البريدتفعيل دور  :الت نميةمساهمة في 

 الس ياسات
 للقطاع. الت نظمي ةو الت شريعي ةتطوير البيئة  (1)

لالتمكين  (2)  .مهاالخدمات التي يقد   نوعي ةبهدف تحسين  العام لمواكبة المتغي رات مشغ 

 حديث المستمر للقطاع ولخدماته. تشجيع االبتكار والت   (3)

 ات تمويلها.املة بما في ذلك آلي  إقرار الخدمة الش   (4)

 المستدامة. الت نميةفي ة كومي  ياسة الحكأحد ركائز الس   قطاع البريدتعريف دور  (5)

 صاالت والمعلومات.ةً قطاع االت  لة وخاص  مع القطاعات ذات الص   كاملي لقطاع البريدور الت  تفعيل الد   (6)
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 انيالفصل الث  

 الت نفيذي ةاألهداف والخطوات 
 

 للقطاع: الت نظمي ةو الت شريعي ةتطوير البيئة  .1

 األهداف .1.1

 يساهمان في نمو القطاع بشكل مستمر. لقطاع البريدال وإطار تنظيمي وةع قانون فع   (أ)

ما ال ، بنظيمي العالمي في هذا القطاعصياغة هذا القانون واإلطار التنظيمي بشكل منسجم مع اإلطار القانوني والت   (ب)

 . ةيتعارض مع المصلحة الوطني  

 الت نفيذي ةالخطوات  .1.2

لالم، )الوزارة، المنظ  تحديد أدوار الجهات المختلفة العاملة في القطاع  (أ) لال، عامال مشغ  ين الخواص(، والجهات مشغ 

 لة.األخرى ذات الص  

 ن:على أن يتضم   الت نفيذي ةاقتراح القانون الجديد للبريد وتعليماته  (ب)

للل المؤس ساتي الش كلتحديد  (1)  بات تمكينه.العام، وتطوير بعض أدواته ومتطل   مشغ 

 اظمة لقطاع االتصاالت.إلى الهيئة الن   نظيمي لقطاع البريدور الت  إسناد الد   (2)

لالبين نواظم العالقة  (3)  األطراف. جميعزاعات،...( وبط البيني، فض الن  )الر   ينمشغ 

 يجري من خالله: والذي راخيصوةع اإلطار العام للت   (ج)

 ات لجميع األطراف. ةمان الحقوق والمسؤولي   (1)

 .بريدي ةال الس وقة في فافي  ةبط قواعد المنافسة والش   (2)

 افة.ف  ة في إطار قواعد المنافسة الش  املة وعالقتها بالحصري  نظم قواعد تقديم الخدمة الش   (3)

 مها:الخدمات التي يقد   نوعي ةالعام لمواكبة المتغي رات بهدف تحسين  مشغ لالتمكين  .4

 األهداف .2.1

لالتطوير  (أ) ن حيث م يقدمهانه من تحسين خدماته التي األمثل بما يمك   المؤس ساتي الش كلالعام والعمل على منحه  مشغ 

  .الن وعي ة

لالتفعيل دور  (ب)  .زمة لذلكالال  منحه األدوات من خالل  الس وقته في العام وزيادة حص   مشغ 

 الت نفيذي ةالخطوات  .2.2

للل الحالي المؤس ساتي الش كلعلى المحافظة  (أ) تغيير  أي  ة تتيح إحداث ساتي  ذالعام نتيجة لعدم وجود قدرات مؤس مشغ 

  .اهنةروف الر  مة وخاصةً في ةوء الظ  أثير على الخدمات المقد  مع ةمان عدم الت   اً حالي  

لاألنسب لل المؤس ساتي الش كلقانة بإعداد دراسة عن صاالت والت  تكليف وزارة االت   (ب) حول لت  ا يجريالعام على أن  مشغ 

 الحالي مع تطويره( مستقبالً. الش كل)أو الحفاظ على  الش كلنحو هذا 

لالإعطاء  (ج) بما  يدي ةبرالجارية لخدماته بغة الت  ق بالص  ما يتعل  فيقرار الخاذ ات  ات ومرونة أكبر في العام صالحي   مشغ 

 ناسب. وزان المالي المويتيح له تقديم خدماته بشكل يحقق عبره الت   ،الس وقتمكينه من لعب دور منافس في يضمن 

لالوةع استراتيجية متكاملة لتطوير  (د) اإلداري  يدعة، وذلك على الص  شغيلي  اءته الت  ة وكفورفع قدرته المالي  العام  مشغ 

 تشمل:جاري بما ي والت  والفن  

للابات إنجاز مشروع تطوير وتحديث اخلي والتي يجري تنفيذها عبرتأمين متطل  طوير الد  استراتيجية الت   (1)  مشغ 

 ناً:البريدي العام متضم  

 .وتحديثها ةنظيمي  والت   ةاإلداري   البيئة تطوير -

 .مة عبرهالمقد   بريدي ةالأتمتة الخدمات  -

 .تأهيل الكادر البشري -
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 .هاعمالئ تجاه المؤس سة صورة وتحسين الخدمات تقديم بيئة سويقي عبر تطويرور الت  تفعيل الد   -

 ة بما يشمل:جاري  ة الت  االستراتيجي   (2)

وتعطي  ،المشاركة بأعمال تطوير وتحسين قطاع البريد بصيغ تسمح له القطاع الخاص   عقد شراكات مع -

لال  األفضل. الش كلالعام أدوات ممارسة دوره وتقديم خدماته ب مشغ 

 ة العاملة في القطر.سات المالي  المصارف والمؤس  أحد شراكة مع عقد  -

 .بريدي ةالة لتقديمها عبر المراكز ات مع مالكي الخدمات الحكومي  توقيع اتفاقي   -

شركات ركات كلعديد من القطاعات والش  للخدمات من خالل تقديم بعض اسويقي للبريد ور الت  تفعيل الد   -

 ة.  جاري  ركات الت  أمين وغيرها من الش  الت  

 

 حديث المستمر للقطاع ولخدماته:تشجيع االبتكار والت   .3

 األهداف .3.1

 بريدي ةالت راغي  والت   ،غييرات عموماً استمرار تطوير وابتكار خدمات جديدة لمواكبة الت  ات الكفيلة بضمان وةع اآللي   (أ)

  .خصوصاً 

 الت نفيذي ةالخطوات  .3.2

، بريدي ةالبكة ني للش  بط البيبات الر  ق متطل  ة كبيئة مفتوحة ومرنة وتحق  ة والمعلوماتي  صاالتي  ة االت  حتي  توصيف البنية الت   (أ)

 وعلى وجه الخصوص:

زمة بهذا راسات الال  بإعداد الد  صاالت اظمة لقطاع االت  الن  على أن تقوم الهيئة  ةالحواالت الوطني  منظومة  (1)

 . أنالش  

 رود.سائل والط  منظومة متابعة الر   (2)

ةإةافة  (ب) ئة ةي الهيابعة لمجلس مفو  ة الت  جان االستشاري  إحدى الل  مواكبة االبتكار في قطاع البريد إلى مهام  مهم 

 .صاالتلقانون االت   الت نفيذي ةئحة من الال   4صاالت والمشار إليها في المادة االت   اظمة لقطاعالن  

 

 ات تمويلها:املة بما في ذلك آلي  إقرار الخدمة الش   .4

 األهداف .4.1

 الس وقت اعر المناسبين، دون اإلخالل بآلي  والس  املة بالجودة الش   بريدي ةالة تقديم الخدمة العمل على إعادة صياغة عملي   (أ)

  .بريدي ةال الس وقوازن بين جميع األطراف العاملة في وبطريقة تخلق الت  

 الت نفيذي ةالخطوات  .2.5

 قة:الية وتحديدها بد  قاط الت  الن   تتضم نصاالت بإعداد دراسة اظمة لقطاع االت  تكليف الهيئة الن   (أ)

 .ونطاقها املةالش   بريدي ةال الخدمة مفهوم (1)

 املة.الش   بريدي ةال الخدمة بتقديم فالمكل   الطرف (2)

  املة.الش   بريدي ةال الخدمة تمويل كيفية (3)

لالتكليف  (ب)  .اظمةنسيق مع الهيئة الن  املة بالت  الش   بريدي ةالالعام بتحديث دراسة تكلفة الخدمة  مشغ 
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 :المستدامة الت نميةة في ياسة الحكومي  كأحد ركائز الس   قطاع البريدتعريف دور  .5

 األهداف .5.1

 اً وسيط لقطاعاتها بحيث تشك  ل  إليصال جميع الخدمات الحكومية بك بريدي ةالبكة االنتشار الواسع للش  االستفادة من  (أ)

 ة.واسع االنتشار بين المواطن وبين الجهات الحكومي  

 الت نفيذي ةالخطوات  .2.5

فق وو ،تباعاً ة لمواطن يجري عبرها تقديم الخدمات الحكومي  التكون مراكز لخدمة  بريدي ةالاالستفادة من المراكز  (أ)

 عة مع مالكي هذه الخدمات.  ات موق  اتفاقي  

 حيث ندور الوسيط الفيزيائي بينها وبين المواطفيها البريد لعب ي اإللكترونيفاقيات تعاون مع شركات البيع عقد ات   (ب)

مواطن في لل ونياإللكترفع للد   وسائطالمنتشرة، باإلةافة إلى تقديم  بريدي ةاليساهم في إيصال البضائع عبر المراكز 

 في جميع المناطق. ظل عدم توفرها بشكل كاف  

 

 :صاالت والمعلوماتة  قطاع االت  خاص  لة ومع القطاعات ذات الص   كاملي لقطاع البريدور الت  تفعيل الد   .6

 األهداف .6.1

قديم وةبط ت ،عاون مع القطاعات األخرى بهدف رفع كفاءة قطاع البريدشابكات وتفعيل الت  الت   نظم العالقة وحل   (أ)

 األمثل. الش كلب بريدي ةالالخدمات 

 الت نفيذي ةالخطوات  .2.5

بين  شاركة بالت  راخيص للخدمات المالي  ةبط العالقة مع القطاع المصرفي من خالل إعداد دراسة لتحديث نظام الت   (أ)

لة الممنوح للالحصري   سق مع حق  يت   ماصاالت والمصرف المركزي بوزارة االت    .ةالعام بتقديم الخدمات المالي   مشغ 

 لتنفيذ ليهإبدور الوسيط بين الجمارك والمرسل البريد يقوم والقطاع الجمركي بحيث  قطاع البريدتفعيل العالقة بين  (ب)

 وحدة، وذلك عن طريق إحداث رود الواردة من الخارج باإلنابة عن المرسل إليهخليص الجمركي على الط  عملية الت  

 الجمركي ةوم سد البريد للجمارك بتحصيل الر  يتعه  بحيث  ،الجمركي ةة بالمعالجة مختص   بريدي ةال اكزالمرة في جمركي  

 . رد في مكتب البريد األقرب إليهمن المرسل إليه عند تسليمه الط  

بحيث تشمل  "قمي الوطنيالعنوان الر  "مشروع  استكمالعلى  ةالمحل ياوزارة اإلدارة عاون مع متابعة العمل بالت   (ج)

ة ليغطي أكبر عدد من المناطق حتي  واستكمال بنيته الت   ،عنوان قاعدة بياناته العناوين وأسماء األشخاص في كل  

  .دسويق المباشر عبر البري، السيما خدمة الت  مةالمقد   بريدي ةال ا سيؤدي حكماً إلى تحسين جودة الخدمةة، مم  الجغرافي  
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 الثالفصل الث  

 ةمني  ة الز  الخط  
 

 


