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  نظــــــام
  

  الكهرباء أنشطة مزاولة وتصاريح رخص منــح
 ٢٩/٢/٢٠١٢ تاريخ/ ٣٣٨١ /رقم الوزراء مجلس رئاسة بقرار الصادر

 
  األول الباب

  تعاريف
  

 الموضحة المعاني -النظام هذا تطبيــــق معرض في- بيانها اآلتي والعبارات بالكلمات يقصد -١ مادة
  :منها آل جانب

 .٢٠١٠ لعام ٣٢ رقم كهرباءال قانون: القانون
 .الكهرباء وزارة: الوزارة
 .الكهرباء وزير: الوزير
 .الكهرباء لتوليد العامة المؤسسة: التوليد مؤسسة
 .الكهرباء لنقل العامة المؤسسة: النقل مؤسسة
 .الكهرباء لتوزيع العامة المؤسسة: التوزيع مؤسسة
 .المحافظة لكهرباء ةالعام الشرآة: المحافظة آهرباء شرآة
 النفط، (األحفوري الوقود حرق عن الناجم الكهربائية الطاقة توليد هو: التقليدي التوليد

 .التوليد محطات في) الزيتي السجيل الحجري، الفحم الطبيعي، الغاز
 الطاقة ذلك في بما للنضوب القابلة غير الطبيعية المصادر طاقات: المتجددة الطاقات

 .الحيوية والطاقة المائية والطاقة الرياح طاقةو الشمسية
 .منتجها قبل من استهالآها بغية الكهرباء إنتاج: الذاتي التوليد
 .القانون ألحكام وفقًا خاص لمشروع الوزارة تمنحه الذي اإلذن: الرخصة
 لمشروع تقدرها التي الضرورة حاالت في الوزارة تمنحه الذي اإلذن: المؤقتة الرخصة

 .مؤقتة لمدة وذلك القانون ألحكام وفقًا اصخ
 

 ألحكام وفقًا االحتياطي أو الذاتي للتوليد الوزارة تمنحه الذي اإلذن: التصريح
 .القانون

 .فولت آيلو ٢٤ على يزيد الذي طورين بين االسمي التوتر: العالي التوتر
 وحتى فولت آيلو ٠٫٤ على يزيد الذي طورين بين االسمي التوتر: المتوسط التوتر

 .آيلوفولت٢٤
 .آيلوفولت٠٫٤ حتى طورين بين االسمي التوتر: المنخفض التوتر

 العالي التوتر على الكهرباء يستجر الذي االعتباري أو الطبيعي الشخص: الرئيسي المشترك
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 .عبرها أو النقل شبكة من مباشرة
 التوتر على باءالكهر يستجر الذي االعتباري أو الطبيعي الشخص: المشترك

 .المنخفض أو المتوسط
 التحويل محطات فيها بما العالي التوتر على تعمل التي الكهربائية الشبكة: النقل شبكة

 .والمتممات والكابالت واألمراس واألبراج النقل وخطوط
 فيها بما والمنخفض المتوسط التوترين على تعمل التي الكهربائية الشبكة: التوزيع شبكة

 والكابالت واألمراس واألعمدة واألبراج التحويل ومراآز التوزيع خطوط
 .والمتممات

 .الكهرباء قطاع: القطاع
 .الكهرباء وتوزيع ونقل توليد مجال في العاملة الجهات جميع: القطاع أطراف

 .التوزيع أو بالتوليد له المرخص االعتباري أو الطبيعي الشخص: له المرخص
 بمزاولة له السماح بطلب يتقدم الذي االعتباري أو الطبيعي لشخصا: الرخصة طالب

 .التوزيع أو التوليد نشاط
 التوليد أو الذاتي بالتوليد له المصرح االعتباري أو الطبيعي الشخص: له المصرح

 .االحتياطي
 بمزاولة له السماح بطلب يتقدم الذي االعتباري أو الطبيعي الشخص: التصريح طالب

 .االحتياطي التوليد أو الذاتي لتوليدا نشاط
 

  النقل شبكة قواعد
 )النقل آود(

 جميع وتشمل النقل شبكة وتشغيل إلنشاء الوزارة قبل من المعتمدة القواعد:
 أو واستخدامها وتشغيلها النقل شبكة مع بالربط المتعلقة الفنية المتطلبات
 .النقل لشبكة الالزمة الكهربائية المنشآت بتشغيل المتعلقة

  التوزيع شبكة قواعد
 )التوزيع آود(

 وتشمل التوزيع شبكة وتشغيل إلنشاء الوزارة قبل من المعتمدة القواعد:
 وتشغيلها النقل شبكة مع بالربط المتعلقة الفنية المتطلبات جميع

 لشبكة الالزمة الكهربائية المنشآت بتشغيل المتعلقة أو واستخدامها
 .التوزيع

 آخر عاٍل توتر إلى عاٍل توتر من الكهرباء تحويل فيها يتم التي المحطة: التحويل محطة
 .متوسط أو

.منخفض توتر إلى متوسط توتر من الكهرباء تحويل فيه يتم الذي المرآز: التحويل مرآز
 خطوط بواسطة المشترآين إلى منها الكهرباء توزيع يتم التي المراآز: العامة التحويل مراآز

 .المنخفض التوتر ىعل التوزيع
 شبكة أحمال وإدارة بمراقبة تقوم التي الوزارة قبل من المحددة الجهة: التنسيق مرآز

 .التوزيع شبكة أو النقل
 .القطاع أطراف بين الكهرباء وشراء بيع أسعار: الكهرباء أسعار
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 القرارات وفق للمشترآين) استطاعة أو/و طاقة (الكهرباء بيع أسعار: التعرفة
 .شروط من األسعار بهذه يتعلق وما التوترات، جميع على النافذة

 الواحد في وتنتهي الثاني آانون من األول في تبدأ التي السنة هي: المالية السنة
 .ذاتها السنة من األول آانون من والثالثين
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  الثاني الباب
  الكهرباء توليد نشاط

  
  األول الفصل

  والتصاريح خصالر منح وإجراءات وشروط قواعد
  

 توليد مشاريع لتنفيذ عروض طلب عن ناجمة اتفاقية معه ُأبرمت الذي الرخصة طالب يتقدم -٢ مادة
 وتشغيلها وإدارتها القائمة التوليد محطات من أي وتطوير تأهيل مشاريع أو الكهرباء

 : تيةاآل الثبوتية باألوراق الوزارة إلى) القانون من أ- ٣٠ والمادة أ–٩ المادة موضوع(
 .الرخصة همنح على الموافقة طلب يتضمن خطي آتاب -١
 أو النقل مؤسسة أو التوليد مؤسسة وبين بينه المبرمة االتفاقية عن األصل طبق صورة -٢

 .أصوًال عليها والمصادق المعنية المحافظة آهرباء شرآة أو التوزيع مؤسسة
 واألنظمة التنفيذية ماتهوتعلي القانون في ورد بما الرخصة طالب التزام يتضمن خطي تعهد -٣

 .به الخاصة
 .دراسة بدل دفع إيصال -٤
 أثر لها يكون ولن العروض طلب إضبارة في وتثبت الوزير يحددها التي األخرى األوراق -٥

 .رجعي
  

 تغذية بغرض المستقلة التوليد مشاريع بإقامة الراغبين المستثمرين من الرخصة طالب يتقدم -٣ مادة
) القانون من ب-٣٠ والمادة ب–٩  المادة موضوع (التصدير ضلغر أو/و ينيرئيس مشترآين

 : اآلتية الثبوتية باألوراق الوزارة إلى
 .الرخصة همنح على الموافقة طلب يتضمن خطي آتاب - ١
 في وتدرس والقانونية المالية واألهلية الفنية الكفاءة توفر تبين أصلية ووثائق بيانات - ٢

 .الوزارة تعدها معايير ضوء
 ذات األخرى الجهات مع نشاطاته بكافة الخاصة االتفاقيات بإبرام التزامهب خطي تعهد - ٣

 .العالقة
 واألنظمة التنفيذية وتعليماته القانون في ورد بما بااللتزام الرخصة طالب من خطي تعهد - ٤

 .به الخاصة
 .الحال حسب التوزيع شبكة قواعد أو النقل شبكة بقواعد بالتزامه خطي تعهد - ٥
 .سةدرا بدل دفع إيصال - ٦
 طلب تقديم بتاريخ النافذة والقوانين األنظمة تتطلبها التي الثبوتيات آافة بتقديم خطي تعهد - ٧

 .المشروع يخص فيما الترخيص
 

 الثبوتية باألوراق التوزيع شبكة أو النقل بشبكة المرتبط الذاتي توليدبال التصريح طالب يتقدم - ٤ مادة
 : اآلتية
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    به مرفقًا الالزم التصريح منح على الموافقة طلب يتضمن الوزارة إلى يقدم خطي آتاب -١
 .هب التصريح المطلوب النشاط عن األساسية المعلومات

 ذات األخرى الجهات مع نشاطاته بكافة الخاصة االتفاقيات بإبرام بالتزامه خطي تعهد -٢
 .العالقة

 واألنظمة يةالتنفيذ وتعليماته القانون في ورد بما التصريح طالب التزام يتضمن خطي تعهد -٣
 .به الخاصة

 .الحال حسب التوزيع شبكة قواعد أو النقل شبكة بقواعد بالتزامه خطي تعهد -٤
 .دراسة بدل دفع إيصال -٥
 طلب تقديم بتاريخ النافذة والقوانين األنظمة تتطلبها التي الثبوتيات آافة بتقديم خطي تعهد -٦

 .المشروع يخص فيما التصريح
 

 الثبوتية باألوراق التوزيع شبكة أو النقل بشبكة المرتبط غير الذاتي لتوليدبا تصريحال طالب يتقدم - ٥ مادة
  :اآلتية

 به مرفقًا الالزم التصريح منح على الموافقة طلب يتضمن الوزارة إلى يقدم خطي آتاب - ١
 .به التصريح المطلوب النشاط عن األساسية المعلومات

 التنفيذية وتعليماته انونالق في ورد بما التصريح طالب التزام يتضمن خطي تعهد - ٢
 .به الخاصة واألنظمة

 .الحال حسب التوزيع شبكة قواعد أو النقل شبكة بقواعد بالتزامه خطي تعهد - ٣
 .دراسة بدل دفع إيصال - ٤
 طلب تقديم بتاريخ النافذة والقوانين األنظمة تتطلبها التي الثبوتيات آافة بتقديم خطي تعهد - ٥

 .المشروع يخص فيما التصريح
  :اآلتية الثبوتية باألوراق االحتياطي لتوليدبا التصريح طالب يتقدم -٦ مادة

 به مرفقًا الالزم التصريح منح على الموافقة طلب يتضمن الوزارة إلى يقدم خطي آتاب - ١
 .به التصريح المطلوب النشاط عن األساسية المعلومات

 لتنفيذيةا وتعليماته القانون في ورد بما التصريح طالب التزام يتضمن خطي تعهد - ٢
 .به الخاصة واألنظمة

 .الحال حسب التوزيع شبكة قواعد أو النقل شبكة بقواعد بالتزامه خطي تعهد - ٣
 .دراسة بدل دفع إيصال - ٤
 طلب تقديم بتاريخ النافذة والقوانين األنظمة تتطلبها التي الثبوتيات آافة بتقديم خطي تعهد - ٥

 .المشروع يخص فيما التصريح
  

 التصريح أو الرخصة وتمنح التصريح منح طلب أو الرخصة منح طلب راسةبد الوزارة تقوم - ٧ مادة
 برد تقوم أو ،الثبوتية ألوراقه مستكمًال الطلب تقديم تاريخ من يومًا نوست أقصاها مدة خالل
 الحالة هذه في للوزارة التظلم التصريح أو الرخصة لطالب ويمكن مبررة، ألسباب الطلب
 بدراسة الوزارة تقوم أن على الطلب رد إبالغه تاريخ من يومًا عشر خمسة مدة خالل وذلك
  .الوزارة ديوان في التظلم تسجيل تاريخ تلي يومًا عشر خمسة مدة خالل فيه والبت التظلم هذا
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 بالنسبة وذلك االتفاقية في الواردة النشاط مدة مع يتوافق بما الرخصة مدة الوزارة تحدد -أ - ٨ مادة
  .عروض طلبات بموجب عنها المعلن للمشاريع

 التوليد ونوع المشروع لطبيعة وفقًا المستقلة التوليد لمشاريع الرخصة مدة الوزارة تحدد -ب
  .سنة ٢٥ يتجاوز ال وبما المشروع تنفيذ مدة فيها ويراعى المستخدمة، والتكنولوجيا

 ابهذ الوزارة إلى طلب تقديم طريق عن الرخصة تجديد أو تمديد طلب له للمرخص ويمكن
 والبت الطلب بدراسة الوزارة وتقوم الرخصة مدة انتهاء من أشهر ثالثة قبل لخصوصا

  .الوزارة ديوان في الطلب تسجيل تاريخ من يومًا/ ٣٠ /تتجاوز ال مدة خالل فيه
  
  
  
  
  الثاني الفصل

  منها التظلم وإجراءات إلغائها أو التصاريح أو الرخص وقف أحكام
  مدته انتهاء أو الترخيص إنهاء بعد المشروع ملكية ومآل

 الرخصة عن التنازل أو التخلي وأحكام
 

 طبقًا الوزارة عن تصدر قرارات أو تعليمات بأية التقيد له المصرح أو المرخص على -أ-٩ مادة
 بالقواعد وااللتزام ،منهما أٍي مع المبرمة االتفاقيات أو التنفيذية، تعليماته أو للقانون

  .التصريح أو ةبالرخص الخاصة واإلجراءات
 أو المرخصة التوليد مشاريع من الكهرباء وبيع شراء اتفاقيات نظام في يرد ما مراعاة مع - ب

  .والتصاريح بالرخص تتعلق أحكام من بها المصرح
 اإلخالل شأنها من مخالفات أو مخالفة له المصرح أو المرخص ارتكاب للوزارة تبين إذا

  :لها يحق التصريح، أو الرخصة بشروط
 مدة خالل المخالفات أو المخالفة تلك لتدارك ،خطيًا ،له المصرح أو المرخص إنذار .١

 .الوزارة قبل من تحدد معينة
 المنذر له المصرح أو المرخص يلتزم لم إن محددة لمدة التصريح أو الرخصة وقف .٢

 .الذآر آنفة المخالفات أو المخالفة بتدارك أعاله) ١ (البند وفق
 بشروط له المصرح أو المرخص التزام عدم حال في ريحالتص أو الرخصة إلغاء .٣

/ ٢/و/ ١ /بالفقرتين الواردة اإلجراءات باتخاذ الوزارة قيام رغم التصريح أو الرخصة
 .أعاله المذآورتين

 

 أو المرخص به ويبلغ الوزارة تصدره معّلل بقرار اإللغاء أو الوقف يكون أن على -
 أو وقف نتائج له المصرح أو المرخص حمليت األحوال جميع وفي خطيًا، له المصرح

  .للضرر الغير أو المعنية المؤسسة مصالح تعرضت حال في التصريح أو الرخصة إلغاء
 والمادة ،٤٥ والمادة ،٤٤ والمادة ج، الفقرة ٤٣ المادة أحكام ُتطبق أعاله، ذآر لما إضافة
 .المرتكبة لفةالمخا لنوع وفقًا وذلك القانون من ٤٨ والمادة ،٤٧ والمادة ،٤٦
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 تأخذ مستفيضة دراسة ضوء في التصريح أو الرخصة إلغاء أو وقف قرار اذـاتخ مــيت - أ -١٠ مادة
 ومصالح العامة المصلحة على المذآور القرار تطبيق ومنعكسات نتائج االعتبار بعين

  .العالقة ذوي األطراف
 المصرح أو للمرخص تبليغه يختار من شهر مرور بعد نافذًا لغاءاإل أو وقفال قرار يعتبر -ب

 والمتعلق تصدره الذي القرار من للوزارة التظلم له المصرح أو للمرخص يمكنو له،
 تبلغه تاريخ من يومًا عشر خمسة مدة خالل وذلك التصريح أو الرخصة إلغاء أو بوقف
 تلي يومًا عشر خمسة مدة خالل فيه والبت التظلم هذا بدراسة الوزارة تقوم أن على للقرار
  .الوزارة ديوان في التظلم طلب تسجيل تاريخ

 من) ب (الفقرة أحكام وفق له الممنوحة رخصته ألغيت لمن مجددًا الترخيص للوزارة يحق -ج
 تصريحه ُألغي لمن مجددًا التصريح لها يحق وآذلك القانون، من -٣٠-  و -٩- المادتين
 التصريح أو الرخصة إلغاء إلى تأد التي المخالفات أو المخالفة تالفيهما حال في وذلك
 التصريح أو الرخصة طالب على المترتبة البدالت دفع منهما آل على يترتب أن على
  .األولى للمرة

 
 الوزارة من خطية موافقة يتطلب ذلك فإن الرخصة عن التنازلب له المرخص رغبة حال في -١١ مادة

 شروط وآافة الفنية والكفاءة القانونيةو المالية األهلية ذات له المتنازل في تتوفر أن وعلى
 في يرد ما االعتبار بعين آخذة له المتنازل باسم جديدة رخصة الوزارة وُتصدر الرخصة،

 .االتفاقية عن بالتنازل عالقة لها أحكام من االتفاقيات إبرام نظام
 األسباب تكون عندما له الممنوحة الرخصة عن للوزارة التخلي له للمرخص ويجوز -

 نتيجًة الوزارة على يترتب أن دون الوزارة بموافقة وتحظى ومبررة مقبولة للتخلي اعيةالد
 .منشؤها أو طبيعتها آانت أيًا مالية التزامات أية لذلك
 

 النظام، هذا من ٢ المادة أحكام وفق المرخص للمشروع مدتها انتهاء أو الرخصة إنهاء عند -١٢ مادة
 عن اإلعالن وشروط االتفاقية أحكام عليها نصت التي للجهة المشروع ملكية تؤول

  .المشروع
  

  
  
  
  الثالث الفصل

   بالتوليد للترخيص المقبولة االستطاعة حدود
 

 بـ النقل شبكة مع المرتبطة التقليدي التوليد لمشاريع للترخيص المقبولة الدنيا االستطاعة تحدد -١٣ مادة
  .الواحد للمشروع واط ميغا ٥٠

 من %١٠ على يزيد ال بما للترخيص المقبول للمشروع ظمىالع االستطاعة تحدد -
  .الشبكة في المرآبة اإلجمالية االستطاعة

 يزيد ال بما للترخيص المقبول المشروع من توليد مجموعة لكل العظمى االستطاعة تحدد -
 .الشبكة في المرآبة اإلجمالية االستطاعة من %٤ على
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 الطاقات مصادر من التوليد وأنظمة لمشاريع للترخيص بولةالمق الدنيا االستطاعة تحدد -أ -١٤ مادة

  .اإلعالن وثائق  في يرد ما وفق القانون من ٣٠ المادة من أ الفقرة موضوع المتجددة
 بما للوزارة الترخيص طالب به يتقدم الذي الطلب دراسة فيتم األخرى الحاالت في أما - ب

 المادة أحكام حسب أو المتجددة، الطاقات مصادر من الكهرباء شراء أسعار نظام مع يتوافق
   .الحال حسب القانون من/ ب /الفقرة ٣٠

 
  الرابع الفصل

 للترخيص المقبول التوليد لمشروع الرئيسية األداء مؤشرات تحديد
  

 لمشاريع الوزارة قبل من المعتمدة الرئيسية األداء بمؤشرات االلتزام له المرخص على - ١٥ مادة
  .العالمية المؤشرات أفضل إلى والمستندة التوليد

 
  الخامس الفصل

  تصريح إلى تحتاج التي الذاتي التوليد الستطاعة الدنيا الحدود
 

) االحتياطي أو الذاتي (التقليدي للتوليد تصريح إلى تحتاج التي الدنيا االستطاعة تحـــــــدد -١٦ مادة
  .واط ميغا/ ١ /بــــ

  
 المتجددة الطاقات على اعتمادًا الذاتي للتوليد تصريح إلى تحتاج يالت الدنيا االستطاعة تحدد -١٧ مادة

  .المتجددة الطاقات مصادر من الكهرباء شراء أسعار نظام في يرد ما وفق
  
  السادس الفصل

  والقانونية والمالية الفنية والشروط التعليمات
 المرخصة المشاريع لعمل الناظمة 

  
  العامة النواحي - أوًال

  
 األذى من واألموال األشخاص لحماية الالزمة االحتياطات جميع اتخاذ له المرخص على -١٨ مادة

 توليد نشطةأل تنفيذه عند) به الخاصة الكهرباء توليد بمحطة يتعلق ما آل شامًال (والضرر
 أخرى جهة أية أو الوزارة عن صادرة توجيهات أي االعتبار في يأخذ وأن الكهرباء،
 المرخص وعلى. االحتياطات بهذه التزامه عدم حال في مترتبةال النتائـج ويتحمل مختصة،

 إجراءات إعداد -الوزارة مع بالتشاور تحديده يتم الذي التاريخ تتجاوز ال فترة وخالل-  له
 وموافاة به الخاصة الكهرباء توليد بأنشطة الصلة ذات والسالمة الصحة جوانب عن مكتوبة
 هذه لتطورات وفقًا آلخر وقت من تحديثها و راءاتاإلج بتلك والتقيد عنها بنسخة الوزارة

  .ذلك الوزارة تطلب عندما أو اإلجراءات
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 عن لديه المتوافرة والمعلومات البيانات سرية على بالحفاظ له المصرح أو المرخص يلتزم - ١٩ مادة
 أو أشخاص إلى البيانات هذه إعطاء له يجوز وال اآلخرين، لهم المصرح أو المرخص
  .الوزارة من مسبقة موافقة دون ىأخر جهات

  
  .المشروعة بالمنافسة يخل عمل بأي القيام له المصرح أو للمرخص يجوز ال -٢٠ مادة

  
 الوجه على بها المرخص األنشطة تنفيذ تضمن مؤهلة عمالة استخدام له المرخص على -٢١ مادة

 السنوي التقرير مع رةالوزا إلى يقدمها البشرية الموارد لتنمية سنوية خطة وإعداد األآمل،
  .األجانب والخبراء العمالة يخص بما السورية بالقوانين االلتزام مع نشاطه عن

  
  

  الفنية النواحي -ثانيًا
  

 في التشغيل من لتمكينه الوقود من آاٍف احتياطي مخزون على بالمحافظة له المرخص يلتزم - ٢٢ مادة
  .بذلك ةالخاص باالتفاقية المحددة للمدة الطارئة الحاالت

  
 الوزارة إعالم التوزيع شبكة أو النقل بشبكة المرتبط له المصرح أو له المرخص على يجب -٢٣ مادة

 الالزمة الموافقة على والحصول مسبق بشكل التوليد لمجموعات السنوية الصيانات ببرامج
 المجموعات فصل قبل التنسيق مرآز من الموافقة على الحصول عليه يجب آما. عليها
  . المذآورة الصيانات بأعمال باشرةللم
 والمدة العطل بطبيعة التنسيق مرآز إعالم فيجب الطارئة األعطال حصول عند أما

  .لإلصالح المتوقعة
  

 معايير بمراعاة التوزيع شبكة أو النقل بشبكة المرتبط له المصرح أو له المرخص يلتزم - ٢٤ مادة
 الكهرباء جودة من للتحقق بها المعمول وزيعالت شبكة قواعد أو النقل شبكة وقواعد األداء
  .المنتجة

  
 به المصرح أو المرخص للمشروع ،الوزارة قبل من معتمدةال والقياس العد أجهزة ترآيب يتم -٢٥ مادة

 التوزيع مؤسسة أو النقل مؤسسة بين فيما بالتنسيق التوزيع شبكة أو النقل بشبكة المرتبط
 والطاقة األحمال لقياس أخرى، جهة من له صرحالم أو والمرخص جهة من الحال حسب

 وأنظمة ومعايير التوزيع شبكة قواعد أو النقل شبكة لقواعد وفقًا ،باالتجاهين الكهربائية
 ًادوري دقتها درجة من والتحقق للعدادات الالزمة والصيانات المعايرات إجراء ويتم. القياس

 على بناًء المعايرات إجراء يمكن ماآ .العالقة ذات القطاع أطراف من ينمندوب وبحضور
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 عليه تترتب التي النفقات طرف آل ويتحمل. المعنية األطراف من أي أو الوزارة طلب
  .الربط لعملية الناظمة الكهرباء وشراء بيع اتفاقية ألحكام وفقًا

  
 ؤالتنب دراسات الحال حسب التوزيع مؤسسة أو النقل لمؤسسة يقدم أن له المرخص على -٢٦ مادة

 التوليـد أنظمة أو مجموعات خالل من توريدها المتوقع الكهربائية والطاقة باالستطاعة
  ).سنوات خمس (المتوسط والمدى) واحدة سنة (القصير المدى على وذلك له التابعة

  
 تعليمات بتنفيذ التوزيع شبكة أو النقل بشبكة مرتبطًا آان إذا له المصرح أو المرخص يلتزم - ٢٧ مادة

 النقل شبكة تشغيل وإلتاحة الكهربائية التغذية الستقرار ضمانًا دقة بكل وذلك لتنسيقا مرآز
  .سليمة واقتصادية فنية بطريقة األحمال وإدارة التوزيع شبكة أو

  
 الغازّية االنبعاثات من للحد الالزمة االحتياطات جميع باتخاذ له المصرح أو المرخص يلتزم - ٢٨ مادة

 البيئية بالمعايير التام االلتزام مع له، التابعة المحطات تشغيل نع الناتجة واالنعكاسات
  .الناظمة القوانين في المحددة

 

  المالية النواحي -ثالثًا
  

 ومتضمنًا الدولية المحاسبة لمعايير وفقًا معد محاسبي نظام بتطبيق له المرخص يلتزم -٢٩ مادة
 المالية والبيانات المعلومات توفير يتيح مما باإلفصاح المتعلقة المالية القوائم متممات
  .الوزارة تطلبها التي التفصيلية

  
 من أي على موافقتها على والحصول الوزارة بإخطار الرخصة مدة خالل له المرخص يلتزم -٣٠ مادة

  :اآلتية اإلجراءات
 سواء الرخصة موضوع باألنشطة للقيام له بالمرخص الخاصة األصول في التصرف  . أ

 .أخرى وسيلة أي أو التأجير أو الدمج أو زلالتنا أو بالبيع
 .الرخصة سريان فترة خالل له للمرخص القائمة الملكية حقوق قيمة تخفيض  . ب
 .له المرخص مع رئيسي مساهم آخر طرف إدخال. ج
  

 عن تفصيلية دراسة سنة آل من األول الربع خالل الوزارة إلى يقدم أن له المرخص على -٣١ مادة
 محاسبة نظام وفق المعتمدة السنوية لميزانيةا بيانات وفق الكهربائية الطاقة توليد تكلفة

 المحاسبة لمعايير ومراعيًا لديه المطبق المحاسبي النظام أحكام مع يتعارض ال بما تكاليف
 الشأن، هذا في الوزارة تطلبها أخرى مستندات أو بيانات أية تقديم أيضًا وعليه ،الدولية
  .األطراف لكافة متوازنة الكهربائية الطاقة دتولي تكلفة أن من للتحقق
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  القانونية النواحي -رابعًا

  

 له المرخص بين تنشأ قد التي بالنشاط الصلة ذات النزاعات لفض الودي الحل إلى اللجوء يتم -٣٢ مادة
 نظام إلى اللجوء يتم ودي حل على االتفاق تعذر حال وفي القطاع، أطراف من أي وبين
  .القانون من ٣٩ المادة ضوعمو النـزاعات فض

  
  السابع الفصل

 التصريح، أو الرخصة بشروط له المصرح أو المرخص والتزام أداء ومتابعة مراقبة طرق

 المخالفة حال في بحقه ستتخذ التي واإلجراءات

  
  :خالل من له المرخص أداء ومتابعة مراقبة تتم -٣٣ مادة

 .عليها المتفق مع ومقارنتها التنسيق مرآز إلى الواردة اللحظية البيانات .١
 .النظام هذا من ١٥ المادة في وارد هو ما وفق للمشروع الرئيسية األداء مؤشرات .٢
 جهة من له والمرخص جهة من النقل مؤسسة أو الوزارة بين المتبادلة المراسالت .٣
 .أخرى
 .النقل مؤسسة أو الوزارة قبل من المكلف بها يقوم التي الميدانية الزيارات .٤
 .العدلية الضابطة عناصر بها قومي التي الميدانية اتالزيار .٥

  

 :خالل من التوزيع شبكة أو النقل شبكة مع المرتبط له المصرح أداء ومتابعة مراقبة تتم -٣٤ مادة
 .عليها المتفق البيانات مع ومقارنتها التنسيق مرآز إلى الواردة اللحظية البيانات - ١
 جهة من له والمصرح جهة من النقل سسةمؤ أو الوزارة بين المتبادلة المراسالت - ٢

 .أخرى
 الضابطة عناصر وأ النقل مؤسسة أو الوزارة قبل من للمكلفين يتيح بأن له المرخص يلتزم -٣٥ مادة

 له التابعة المواقع زيارة القانون، من ٤٠ المادة أحكام وفق الوزارة لدى المعتمدة ،العدلية
 به المرخص بالنشاط الخاصة والسجالت المستندات آافة على طالعاال من وتمكينهم
 وضبط وتقصي األآمل، الوجه على الرخصة شروط بتنفيذ له المرخص قيام من للتحقق
 تطبيق يتم المخالفة حال وفي الرخصة، وشروط القانون ألحكام له، المرخص مخالفات
  .النظام هذا من الثاني الفصل أحكام
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  الثامن الفصل
  القطاع أطراف بين الكهرباء وبيع شراء أسعار تحديد أسس

  والتوزيع النقل شبكات عبر الكهرباء نقل وبدالت
  

-  المادة موضوع الوزارة، لـقب من عنها المعلن المشاريع من اءـالكهرب وبيع راءـش يتم -أ -٣٦ مادة
 طلب وشروط ألحكام وفقًا القانون، من) أ (الفقرة -٣٠- والمادة) أ (الفقرة - ٩

  .لها تبعًا االتفاقية وأبرمت إليها باالستناد اإلحالة تمت تيال واألسعار العروض
 المادة ألحكام وفقًا لها المصرح أو المرخصة المشاريع من اءـالكهرب وبيع شراء يتم -ب

 االتفاق يتم لما وفقًا القانون من) ج( ةالفقر - ٣٠ والمادة -١٤ والمادة) ب (الفقرة - ٩
  .المعنية القطاع أطراف بين عليه

 التوزيع شبكة مع ستربط التي المتجددة الطاقات من المنتجة اءـالكهرب راءــش يتم -ج
 بهذا الصادر الوزراء مجلس رئيس لقرار وفقًا القانون من -٢٨ المادة موضوع

  .الخصوص
 وبيع شراء اتفاقيات إبرام نظام في الواردة واألحكام باألسس له المرخص يلتزم -د

 .والتوزيع النقل شبكات عبر الكهرباء نقل بدالت ونظام القطاع أطراف بين الكهرباء
  

 ٧ المادة من) ي (الفقرة موضوع والتوزيع، النقل شبكتي عبر الكهرباء نقل بدالت تطبق -٣٧ مادة
  .القانون من ٣ المادة من) ك (الفقرة موضوع الوزارة من المعتمدة القانون، من

  
  التاسع الفصل

  والتصاريح الرخص منح على المترتبة والتأمينات البدالت تحديد أسس
 له المصرح أو للمرخص الخدمات وتقديم

  
 التوليد حال في وذلك اآلتية البدالت دفع التصريح طالب أو الرخصة طالب على يترتب - أ-٣٨ مادة

 :التقليدي
 :التصريح أو الرخصة طلب دراسة بدل .١

 الرخصة على الموافقة تمت سواًء البدل هذا يعاد وال الطلب تقديم عند واحدة لمرة يدفع
  .تتم لم مأ التصريح أو

  

 :التصريح أو الرخصة منح بدل .٢
  .التصريح أو الرخصة منح لقاء واحدة لمرة يدفع

  

 :الرخصة سريان مدة خالل سنوي بدل .٣
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 سنة، آل بداية من األول الشهر خالل وذلك للمرخص الخدمات تقديم لقاء البدل هذا يدفع
 في الحق وللوزارة. الرخصة منح من شهر خالل األولى سنةال عن السنوي البدل ويدفع

  .المحددة المواعيد في السداد عدم حالة في المرخص من تأخير فوائد تحصيل
 

  : على اعتمادًا الوزارة قبل من أعاله المذآورة البدالت قيم تحدد -ب
 .المتجددة بالطاقات االستثمار تشجيع )١
 .النشاط طبيعة )٢
 .النشاط حجم )٣
 .للنشاط جغرافيال الموقع )٤
 .النشاط ومواصفات نوعية )٥
 .النشاط ريعية )٦
 .النشاط فترة خالل اإلدارة تتحملها التي والتكاليف األعباء )٧

  :اآلتي ووفق
 :القانون من -٩- المادة من/ أ /الفقرة حسب تقليدي توليد مشروع رخصة - ١

  .سورية ليرة مليون/ ١٠٠٠٠٠٠/: رخصة منح بدل -
 .واط ميغا لكل سورية يرةل آالف خمسة/ ٥٠٠٠/ :سنوي بدل -

 من -٣٠- المادة من/ أ /الفقرة حسب المتجددة بالطاقات توليد مشروع رخصة - ٢
 :القانون

 .سورية ليرة ألف خمسون/ ٥٠٠٠٠: /رخصة منح بدل -
 .واط ميغا لكل سورية ليرة ألف/ ١٠٠٠: /سنوي بدل -

 :انونالق من -٩- المادة من/ ب /الفقرة حسب تقليدي مستقل توليد مشروع رخصة - ٣
 .سورية ليرة ألف خمسون/ ٥٠٠٠٠: /دراسة بدل -
 .سورية ليرة مليون/ ١٠٠٠٠٠٠: /رخصة منح بدل -
 أدنى وبحد واط، ميغا لكل سورية ليرة وخمسمائة ألفان/ ٢٥٠٠: /سنوي بدل -

 .س.ل/٢٥٠٠/
 -٣٠- المادة من/ ب/الفقرة حسب المتجددة بالطاقات مستقل توليد مشروع رخصة - ٤

 :القانون من
 .سورية ليرة ألف عشرون/ ٢٠٠٠٠: /ةدراس بدل -
 .سورية ليرة ألف مئة/ ١٠٠٠٠٠: /رخصة منح بدل -
 أدنى وبحد واط، ميغا لكل سورية ليرة خمسمائة/ ٥٠٠: /سنوي بدل -

 .س.ل/٥٠٠/
 :بالشبكة مرتبط ذاتي توليد لمشروع تصريح - ٥

 .سورية ليرة آالف عشرة/ ١٠٠٠٠: /دراسة بدل -
 .سورية ليرة آالف عشرة/ ١٠٠٠٠: /رخصة منح بدل -
 أدنى وبحد واط، ميغا لكل سورية ليرة وخمسمائة ألفان/ ٢٥٠٠: /سنوي بدل -

 .س.ل/٢٥٠٠/
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 :بالشبكة مرتبط غير ذاتي توليد لمشروع تصريح - ٦
 .سورية ليرة آالف خمسة/ ٥٠٠٠: /دراسة بدل -
 .سورية ليرة آالف خمسة/ ٥٠٠٠: /رخصة منح بدل -
 أدنى وبحد واط، ميغا للك سورية ليرة خمسمائة/ ٥٠٠: /سنوي بدل -

 .س.ل/٥٠٠/
 :احتياطي توليد لمشروع تصريح - ٧

 .سورية ليرة ألف/ ١٠٠٠: /دراسة بدل -
 .سورية ليرة آالف ثالثة/ ٣٠٠٠: /رخصة منح بدل -

  

  .لذلك موجب قام متى أعاله المذآورة البدالت تعديل منه، بقرار للوزير، -ج
  

 السنوي البدل قيمة تعادل تأمينات تقديم صةالرخ منح عند الرخصة طالب على يترتب -أ -٣٩ مادة
 بهذه الوزارة وتحتفظ ،)مصدق شيك أو مصرفية آفالة بموجب أو نقدًا (للرخصة
  .مالية التزامات من له المرخص بذمة يترتب قد ما القتطاع التأمينات

  .الرخصة مدة سريان طيلة التأمينات هذه قيمة على بالمحافظة له المرخص يلتزم -ب
 انتهاء عند له المرخص إلى فوائد، أي المبلغ على يترتب أن بدون التأمينات، هذه ادُتع -ج

 هذه مصادرة ويتم الرخصة، موضوع االلتزامات نم ذمته إبراء وبعد الرخصة
  . له المرخص إلى يعود بسبب الرخصة إنهاء آان إن التأمينات
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  الثالث الباب

  الكهرباء توزيع نشاط
  
  األول الفصل

  الرخص منح وإجراءات وشروط دقواع
  

 : اآلتية الثبوتية باألوراق التوزيع نشاط لمزاولة الرخصة طالب يتقدم -٤٠ مادة
 .الرخصة همنح على الموافقة طلب يتضمن خطي آتاب .١
 آهرباء شرآة أو التوزيع مؤسسة وبين بينه المبرمة االتفاقية عن األصل طبق صورة .٢

 .صوًالأ عليها والمصادق المعنية المحافظة
 ذات األخرى الجهات من نشاطاته بكافة الخاصة الموافقات على بالحصول خطي تعهد .٣

 .العالقة
 التنفيذية وتعليماته القانون في ورد بما الرخصة طالب التزام يتضمن خطي تعهد .٤

 .به الخاصة واألنظمة
 .دراسة بدل دفع إيصال .٥

  
 من يومًا نوست أقصاها مدة خالل رخصةال وتمنح الرخصة منح طلب بدراسة الوزارة تقوم -٤١ مادة

 ويمكن مبررة، ألسباب الطلب برد تقوم أو ،الثبوتية ألوراقه مستكمًال الطلب تقديم تاريخ
 تاريخ من يومًا عشرة خمسة مدة خالل وذلك الحالة هذه في للوزارة التظلم الرخصة لطالب
 خمسة مدة خالل فيه بتوال التظلم هذا بدراسة الوزارة تقوم أن على الطلب رد إبالغه
  .الوزارة ديوان في التظلم تسجيل تاريخ تلي يومًا عشرة

  
  .االتفاقية في الواردة النشاط مدة مع يتوافق بما الوزارة قبل من الرخصة مدة تحدد -٤٢ مادة

  
  
  
  
  الثاني الفصل

  منها التظلم وإجراءات إلغائها أو الرخص وقف أحكام
  مدته انتهاء أو لترخيصا إنهاء بعد المشروع ملكية ومآل

 الرخصة عن التنازل أو التخلي وأحكام
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 تعليماته أو للقانون طبقًا الوزارة عن تصدر قرارات أو تعليمات بأية التقيد له المرخص على -٤٣ مادة
 الخاصة واإلجراءات بالقواعد وااللتزام له، المرخص مع المبرمة االتفاقيات أو التنفيذية،
  .بالرخصة

 بشروط اإلخالل شأنها من مخالفات أو مخالفة له المرخص ارتكاب لوزارةل تبين إذا
  :لها يحق الرخصة،

 من تحدد معينة مدة خالل المخالفات أو المخالفة تلك لتدارك ،خطيًا ،له المرخص إنذار .١
 .الوزارة قبل

 بتدارك أعاله) ١ (البند وفق المنذر له المرخص يلتزم لم إن محددة لمدة الرخصة وقف .٢
 .الذآر آنفة المخالفات أو خالفةالم

 باتخاذ الوزارة قيام رغم الرخصة بشروط له المرخص التزام عدم في الرخصة إلغاء .٣
 .أعاله المذآورتين/ ٢/و/ ١ /بالفقرتين الواردة اإلجراءات

  

 خطيًا، له المرخص به ويبلغ الوزارة تصدره معّلل بقرار اإللغاء أو الوقف يكون أن على -
 تعرضت حال في الرخصة إلغاء أو وقف نتائج له المرخص يتحمل الاألحو جميع وفي

  .للضرر الغير مصالح
 والمادة ،٤٥ والمادة ،٤٤ والمادة ج، الفقرة ٤٣ المادة أحكام ُتطبق أعاله، ذآر لما إضافة
 .المرتكبة المخالفة لنوع وفقًا وذلك القانون من ٤٨ والمادة ،٤٧ والمادة ،٤٦

  
  

 االعتبار بعين تأخذ مستفيضة دراسة ضوء في الرخصة إلغاء أو وقف قرار تخاذا مــيت -أ -٤٤ مادة
 ذوي األطراف ومصالح العامة المصلحة على المذآور القرار تطبيق ومنعكسات نتائج
  .العالقة

 يمكنو له، للمرخص تبليغه تاريخ من شهر مرور بعد نافذًا لغاءاإل أو وقفال قرار يعتبر -ب
 وذلك الرخصة إلغاء أو بوقف والمتعلق تصدره الذي القرار من وزارةلل التظلم له للمرخص

 التظلم هذا بدراسة الوزارة تقوم أن على للقرار تبلغه تاريخ من يومًا عشر خمسة مدة خالل
  .الوزارة ديوان في التظلم طلب تسجيل تاريخ تلي يومًا عشر خمسة مدة خالل فيه والبت

  
 من خطية موافقة يتطلب ذلك فإن للغير الرخصة عن التنازل له المرخص رغبة حال في -٤٥ مادة

 وآافة الفنية والكفاءة والقانونية المالية األهلية ذات له المتنازل في تتوفر أن وعلى الوزارة
 .له المتنازل باسم جديدة رخصة الوزارة وُتصدر الرخصة، شروط

  .الوزارة بموافقة إال الرخصة عن التخلي له للمرخص يجوز ال -
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  الثالث الفصل
  توزيع مشروع لترخيص المشترآين ألعداد الدنيا الحدود

 

 جغرافية منطقة في عنه معلن توزيع مشروع لترخيص المشترآين ألعداد األدنى الحد -أ - ٤٦ مادة
  :اآلتي وفق محددة

 .مشترك آالف عشرة: مدينة أو محافظة .١

 .مشترك األف: بلدة .٢

 .مشترك ألف: بلدية .٣
 المشاريع أو العمراني التطوير مشاريع أو الجديدة السكنية الضواحي في األدنى الحد -ب

 . مشترك مئة: وغيرها السياحية
  الرابع الفصل

 المرخصة المشاريع لعمل الناظمة والقانونية والمالية الفنية والشروط التعليمات
  

  العامة النواحي - أوًال
  

 وذلك الترخيص منطقة ضمن اءـبالكهرب نالمشترآي تغذية خدمة بتوفير له المرخص يلتزم -٤٧ مادة
 ووفق جهة من المشترآين أولئك مع المبرمة والمقاوالت للعقود طبقًا ومستقرة آمنة بصورة

  .أخرى جهة من المحافظة آهرباء شرآة أو التوزيع مؤسسة مع المبرمة االتفاقيات
  

 التعرفات األخص وعلى الصلة ذات ذةـــالناف واألنظمة القوانين بكل له المرخص زمــيلت -٤٨ مادة
 ٦٠ رقم التشريعي والمرسوم ،٢٠٠١ لعام ٢٦ رقـم والقانون االستثمار، ونظام الكهربائية،

 والتعليمات واألنظمة ،٢٠٠٩ لعام ٣ رقم الطاقة على الحفاظ وقانون ،٢٠٠٥ لعام
  .الغاية لهذه الوزارة تصدرها التي والشروط

  
 لهم المرخص عن لديه المتوافرة والمعلومات البيانات سرية على بالحفاظ له المرخص يلتزم -٤٩ مادة

 عليهم الموافقة تمت جهات أو أشخاص إلى إال البيانات هذه إعطاء له يجوز وال اآلخرين،
  .المشروعة بالمنافسة يخل عمل بأي القيام له للمرخص يجوز ال آما الوزارة، قبل من

  
 على بها المرخص األنشطة تنفيذ تضمن مؤهلة ليةمح عمالة استخدام له المرخص على -٥٠ مادة

 التقرير مع الوزارة إلى يقدمها البشرية الموارد لتنمية سنوية خطة وإعداد األآمل، الوجه
  .األجانب الخبراء يخص بما السورية بالقوانين االلتزام مع نشاطه عن السنوي
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 األذى من واألموال األشخاص ايةلحم الالزمة االحتياطات جميع اتخاذ له المرخص على -٥١ مادة
 عن صادرة توجيهات ةأيب يلتزم وأن ،الترخيص موضوع األنشطة تنفيذه عند والضرر
 تلك اتخاذه عدم عن الناجمة النتائـج ويتحمل مختصة، أخرى جهة أية أو الوزارة

 تتجاوز ال فترة وخالل- له المرخص وعلى. التوجيهات بتلك التزامه وعدم االحتياطات
 الصحة جوانب عن مكتوبة إجراءات إعداد - الوزارة مع بالتشاور تحديده يتم الذي اريخالت

 عنها بنسخة الوزارة وموافاة به الخاصة الكهرباء توزيع بأنشطة الصلة ذات والسالمة
  .آلخر وقت من وتعديلها اإلجراءات بتلك والتقيد

  
  الفنية النواحي -ثانيًا

  
 الحال حسب المحافظة آهرباء شرآة أو التوزيع مؤسسة مإعال له المرخص على يجب -٥٢ مادة

 الموافقة على والحصول مسبق بشكل التوزيع لشبكات السنوية الدورية الصيانات ببرامج
 قبل المحافظة آهرباء شرآة من الموافقة على الحصول عليه يجب آما. عليها الالزمة
  . ذآورةالم الصيانات بأعمال للمباشرة الكهربائية التغذية فصل
 شرآة أو التوزيع مؤسسة إعالم له المرخص على فيجب الطارئة األعطال حصول عند أما

  .لإلصالح المتوقعة والمدة العطل بطبيعة الحال حسب المحافظة آهرباء
  

 من للتحقق الوزارة قبل من المعتمدة األداء ومعايير التوزيع شبكة بقواعد له المرخص يلتزم -٥٣ مادة
  .الخدمة جودة

  
 دراسات الحال حسب المحافظة آهرباء شرآة أو التوزيع لمؤسسة يقدم أن له المرخص على -٥٤ مادة

 والمدى) واحدة سنة (القصير المدى على وذلك الطاقة على والطلب باألحمال التنبؤ
  ).سنوات خمس (المتوسط

  
 مؤسسة في لشبكةا تشغيل عن المسؤول عن الصادرة التعليمات بتنفيذ له المرخص يلتزم -٥٥ مادة

 وتشغيل الكهربائية التغذية الستقرار ضمانًا دقة بكل المحافظة آهرباء وشرآة التوزيع
  .سليمة واقتصادية فنية بطريقة األحمال وإدارة التوزيع شبكة أو النقل شبكة

  
  
  

  المالية النواحي -ثالثًا
  

 ومتضمنًا الدولية المحاسبة لمعايير وفقًا معد محاسبي نظام بتطبيق له المرخص يلتزم -٥٦ مادة
 المالية والبيانات المعلومات توفير يتيح مما باإلفصاح المتعلقة المالية القوائم متممات
  .الوزارة تطلبها التي التفصيلية
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 عن تفصيلية بيانات سنة آل من األول الربع خالل الوزارة إلى يقدم أن له المرخص على - ٥٧ مادة

 الممنوحة الرخصة وفق بها يقوم التي األنشطة عن السنوية زانيةلميا واقع من السابقة السنة
  .الشأن هذا في الوزارة تطلبها أخرى مستندات أو بيانات أي تقديم أيضًا وعليه له،

  
  القانونية النواحي -رابعًا

  
 له المرخص بين تنشأ قد التي بالنشاط الصلة ذات النزاعات لفض الودي الحل إلى اللجوء يتم -٥٨ مادة

 نظام إلى اللجوء يتم ودي حل على االتفاق تعذر حال وفي القطاع، أطراف من أي وبين
  .القانون من ٣٩ المادة موضوع النـزاعات فض

  
  
  الخامس الفصل

  الرخصة بشروط له المرخص والتزام أداء ومتابعة مراقبة طرق
 المخالفة حال في بحقه ستتخذ التي واإلجراءات

  
  :خالل من له المرخص أداء تابعةوم مراقبة تتم -٥٩ مادة

 .عليها المتفق البيانات مع ومقارنتها المحافظة آهرباء شرآة إلى الواردة البيانات .١
 .الوزارة قبل من المحددة التوزيع لشبكة الرئيسية األداء مؤشرات .٢
 جهة من المحافظة آهرباء شرآة أو التوزيع مؤسسة أو الوزارة بين المتبادلة المراسالت .٣

 .أخرى جهة من له والمرخص
 .المحافظة آهرباء شرآة أو التوزيع مؤسسة أو الوزارة إلى الواردة المشترآين شكاوى .٤
 شرآة أو التوزيع مؤسسة أو الوزارة قبل من المكلف بها يقوم التي الميدانية الزيارات .٥

 .المحافظة آهرباء
 .العدلية الضابطة عناصر بها قومي التي الميدانية الزيارات .٦

 

 آهرباء شرآة أو التوزيع مؤسسة أو الوزارة قبل من للمكلفين يتيح بأن له المرخص يلتزم - ٦٠ مادة
 من ٤٠ المادة أحكام وفق الوزارة لدى المعتمدة ،العدلية الضابطة عناصر وأ المحافظة
 والسجالت المستندات آافة على اإلطالع من وتمكينهم له التابعة المواقع زيارة القانون،
 على الرخصة شروط بتنفيذ له المرخص قيام من للتحقق به المرخص اطبالنش الخاصة
 الرخصة، وشروط القانون ألحكام له، المرخص مخالفات وضبط وتقصي األآمل، الوجه
  .النظام هذا من الثاني الفصل أحكام تطبيق يتم المخالفة حال وفي
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  السادس الفصل
  قطاعال أطراف بين الكهرباء وبيع شراء أسعار تحديد أسس

  والتوزيع النقل شبكات عبر الكهرباء نقل وبدالت
  

  .النظام هذا من ٣٦ المادة من/ د /والفقرة/ ج /الفقرة بأحكام له المرخص يلتزم -أ -٦١ مادة
  .الكهرباء وبيع شراء اتفاقيات نظام بأحكام له المرخص يلتزم -ب
 ٧ المادة من) ي (الفقرة موضوع والتوزيع، النقل شبكتي عبر الكهرباء نقل بدالت تطبق -ج

  .القانون من ٣ المادة من) ك (الفقرة موضوع الوزارة من المعتمدة القانون، من
 

  
  
  السابع الفصل

  الرخص منح على المترتبة والتأمينات البدالت تحديد أسس
 له للمرخص الخدمات وتقديم

  
  :اآلتية البدالت له المرخص أو الرخصة طالب على يترتب -أ-٦٢ مادة

 :الرخصة طلب دراسة بدل .١
 الرخصة على الموافقة تمت سواًء البدل هذا يعاد وال الطلب تقديم عند واحدة لمرة يدفع
  .تتم لم مأ
  

 :الرخصة منح بدل .٢
  .الرخصة منح لقاء واحدة لمرة يدفع

  

 :الرخصة سريان مدة خالل سنوي بدل .٣
 آل بداية من ولاأل الشهر خالل وذلك له للمرخص الخدمات تقديم لقاء البدل هذا يدفع
 وللوزارة. الرخصة منح من شهر خالل األولى السنة عن السنوي البدل ويدفع سنة،
 المواعيد في السداد عدم حالة في له المرخص من تأخير فوائد تحصيل في الحق

  .المحددة
 

  : على اعتمادًا الوزارة قبل من أعاله المذآورة البدالت قيم تحدد -ب
 .المتجددة تبالطاقا االستثمار تشجيع )١
 .النشاط طبيعة )٢
 .النشاط حجم )٣
 .للنشاط الجغرافي الموقع )٤
 .النشاط ومواصفات نوعية )٥
 .النشاط ريعية )٦
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 .النشاط فترة خالل اإلدارة تتحملها التي والتكاليف األعباء )٧
  

 :اآلتي ووفق
  :مدينة أو محافظة في عنه معلن توزيع مشروع رخصة - ١

 .ركمشت آالف عشرة: المشترآين لعدد األدنى الحد -
 .سورية ليرة آالف عشرة/ ١٠٠٠٠: /رخصة منح بدل -
 للمشترآين اإلجمالي العدد من مشترك آل عن سورية ليرة بواقع: سنوي بدل -

 .السابقة السنة في
  :بلدة في عنه معلن توزيع مشروع رخصة - ٢

 .مشترك ألفا: المشترآين لعدد األدنى الحد -
 .سورية ليرة ألفا/ ٢٠٠٠: /رخصة منح بدل -
 للمشترآين اإلجمالي العدد من مشترك آل عن سورية ليرة بواقع: سنوي بدل -

 .السابقة السنة في
  :بلدية في عنه معلن توزيع مشروع رخصة - ٣

 .مشترك ألف: المشترآين لعدد األدنى الحد -
 .سورية ليرة ألف/ ١٠٠٠: /رخصة منح بدل -
 للمشترآين اإلجمالي العدد من مشترك آل عن سورية ليرة بواقع: سنوي بدل -

 .السابقة السنة في
 التطوير مشاريع أو الجديدة السكنية الضواحي في توزيع مشروع رخصة - ٤

  :السياحية المشاريع أو العمراني
 .مشترك مئة: المشترآين لعدد األدنى الحد -
 .سورية ليرة ألف/ ١٠٠٠: /رخصة منح بدل -
 للمشترآين اإلجمالي العدد من مشترك آل عن سورية ليرة بواقع: سنوي بدل -

 .سورية ليرة ألف /١٠٠٠ /أدنى وبحد السابقة لسنةا في
 

 .لذلك موجب قام متى أعاله المذآورة البدالت تعديل منه، بقرار للوزير، -ج
  

 السنوي البدل قيمة تعادل تأمينات تقديم الرخصة منح عند له المرخص على يترتب -أ - ٦٣ مادة
 بهذه الوزارة تفظوتح ،)مصدق شيك أو مصرفية آفالة بموجب أو نقدًا (للرخصة
  .مالية التزامات من له المرخص بذمة يترتب قد ما القتطاع التأمينات

  .الرخصة مدة سريان طيلة التأمينات هذه قيمة على بالمحافظة له المرخص يلتزم -ب
 انتهاء عند له المرخص إلى فوائد، أي المبلغ على يترتب أن بدون التأمينات، هذه ُتعاد -ج

 هذه مصادرة ويتم الرخصة، موضوع االلتزامات نم ذمته ءإبرا وبعد الرخصة
.له المرخص إلى يعود بسبب الرخصة إنهاء آان إن التأمينات
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 وإلى من تبلغ أو ترسل التي واإلنذارات واإلخطارات والمراسالت التبليغات جميع تعتبر -٦٤ مادة

 لممثله أو لوآيله أو شخصيًا إليه بّلغت أو تسلم متى صحيحة له  المصرح أو المرخص
 القانوني لممثله أو لوآيله أو المختار موطنه إلى بّلغت متى أو أرسلت متى أو القانوني
 بإحدى أو مسجَّل، بكتاب مضمونها يثبت االلكتروني بالبريد أو بالفاآس أو المسجل، بالبريد
 مبلغًا ويعتبر االتفاقية، في قبله من المعين العنوان إلى قضائيًا، لإلثبات المقبولة الوسائل
  :حكمًا

 .القانوني لممثله أو لوآيله أو له تبليغها أو تسليمها حال في فورًا −
 .االلكتروني بالبريد أو بالفاآس أرسلت إذا رسمي، عمل يومي خالل −
 المحدد المختار موطنه إلى المسجَّل بالبريد أرسلت إذا رسمي، عمل أيام خمسة خالل −

 .االتفاقية في
  

 في المطبقة -العالقة ذات– واألنظمة القوانين بجميع له المصرح أو المرخص يتقيد -٦٥ مادة
  .القوانين بتلك الخاصة التنفيذية التعليمات ذلك في بما السورية العربية الجمهورية

  

  .لالحا حسب التصاريح أو المؤقتة أو الدائمة الرخص على النظام هذا أحكام تطبق -٦٦ مادة
  

 الصحف وإحدى الرسمية بالجريدة الرخص بشأن عنها الصادرة القرارات بنشر الوزارة تقوم -٦٧ مادة
  .له المرخص نفقة وعلى االنتشار واسعة اليومية

  

  .م٢٩/٢/٢٠١٢ لــ الموافق هـ١٤٣٣/  /    في دمشق
  

  الكهربــــاء وزيــــــر
 خميس عماد المهندس

  


