التراخيص والرسوم المستحقة عليھا
توجد ثالث فئات من التراخيص البريدية مبينة في الجدول ادناه:
الترخيص

رسوم اصدار الترخيص

رسوم تجديد الترخيص
السنوية

المدة

نقل وتوزيع الجرائد
والمواد الترويجيه

 500دينار عند اصدار
الترخيص

 500دينار

سنة واحدة

النقل العاجل للوثائق
والمستندات والطرود
داخل المملكة )محلي( –
وبما ال يتجاوز 30
كيلوجرام للبعيثة الواحده

 500دينار عند اصدار
الترخيص

نسبة  %5من اجمالي
المبيعات على ان ال تقل
عن  500دينار

سنة واحدة

نسبة  %10من اجمالي
المبيعات على ان ال تقل
عن 1000

سنة واحدة

النقل العاجل للوثائق
والمستندات والطرود
خارج المملكة )الدولي (
– وبما ال يتجاوز 30
كيلوجرام للبعيثة الواحده
*النسبة المئوية لاليرادات مرتبطة بشكل مباشر مع نشاط الترخيص.
 1000دينار عند اصدار
الترخيص

عقوبة مزاولة العمل بدون ترخيص
كل شخص يمارس الخدمات البريدية بدون ترخيص ساري المفعول يرتكب مخالفة ويكون عرضه لعقوبة
السجن او الغرامة وفقا لقانون البريد رقم ) (49لسنة  2014والالئحة المرافقة للقانون
تعرف االعمال البريدية
 (1تخضع التعرفة التي يحددھا المرخص له نظير االعمال البريدية للرقابة من قبل ادارة تنظيم قطاع
البريد
 (2وفي كل حال يجب اال تقل التعرفة التي يتقاضاھا المرخص له عن البعيثة البريدية التي تقل وزنھا
عن  50جرام بالنسبة للنقل العاجل والوثائق والمستندات داخل المملكة )محلي( عن ضعف االجر
الذي يستوفية بريد البحرين نظير ھذه الخدمة والشركات التي يتبين انھا تتقاضى اقل من ضعف
تعرفة الرسالة االساسية تكون عرضه لتطبيق الجزاءات عليھا .

معايير جودة الخدمات
تكون جميع الشركات والمؤسسات العاملة في توفير الخدمات البريدية مسئولة عن وضع معايير الجودة
الخاصة بخدماتھا .
تجديد التراخيص
يجب على الشركات والمؤسسات المرخص لھا ابداء رغبتھا في تجديد تراخيص قبل ثاللثة اشھر من تاريخ
انتھائھا لضمان عدم انقطاع خدمتھا .
معلومات اخرى
يلزم المرخص له بتوفير المعلومات التالية للزبائن :






صورة من شھادة ترخيصھا
قائمة بأجره الخدمات البريدية
قائمة بمستويات الخدمات
قواعد واجراءات التعويض
اجراءات التصرف في المواد البريدية التي لم يتم تسليمھا

كما تلتزم بتقديم البيانات التي تطلبھا ادارة تنظيم قطاع البريد في الموعد الذي تحدده .

