
 التزامات المرخص له 

 اوال : االلتزام بالتقيد بالقوانين واللوائح 

 ٌجب على المرخص له التقٌد بجمٌع القوانٌن واللوائح التً تتعلق بتوفٌر الخدمات البرٌدٌة . (1

ٌلتزم المرخص له بالتقٌد بنظم الجمارك والنظم االخرى التً تتعلق باالستٌراد والتصدٌر فٌما  (2

 المواد البرٌدٌة داخل وخارج المملكة .ٌخص استالم وارسال 

 ثانيا : االلتزام باالفصاح عن المعلومات 

 ٌلتزم المرخص له باالفصاح عما ٌلً بوضوح فً اي مقر تقدم فٌه خدمات برٌدٌة :

 شهادة الترخٌص  (1

 تعرفة الخدمات  (2

 قواعد واجراءات التعوٌض  (3

 اجراءات التعامل مع الشكاوي  (4

 معاٌٌر جودة الخدمات  (5

 ٌة تعاملها مع المواد التً ال ٌمكن تسلٌمهاكٌف (6

 ثالثا : شكاوي العمالء

ٌجب على المرخص له ان ٌضع نظاماً مكتوباً لشكاوي العمالء وان ٌحتفظ بإجراءات فً مقره توضح كٌفٌة 

 تعاملة مع شكاوي العمالء والبت فٌها .

 رابعا : متطلبات التعويض 

 بالتعوٌض فٌما ٌتعلق بضٌاع وتلف المواد التً ترسل بواسطتة .التزام المرخص له بنشر سٌاساته الخاصه 

 خامسا : السالمة واالمن 

ٌعمل المرخص له على تنفٌذ تدابٌر مالئمة وكافٌة للسالمة من اجل المحافظة على ارواح الموظفٌن  (1

 والزبائن .

العمالء من السرقة على المرخص له ان ٌتخذ تدابٌر االمن الكافٌة لحماٌة المواد المرسلة والخاصة ب (2

 والتلف والضٌاع .

 سادسا : المواد الممنوعة 

( 44( من قانون البرٌد رقم )4ال ٌجوز للمرخص له ان ٌتعامل فً اٌة مواد ممنوعه طبقا ألحكام المادة )

 ( من الالئحة التنفٌذٌة .44والمادة ) 2114لسنة 

 



 سابعا : التعامل مع المواد التي ال يتم تسليمها 

المرخص له بإجراءات مكتوبة تشرح للعمالء كٌفٌة تعاملة مع المواد التً ال ٌتم تسلٌمها ،وتشمل هذه ٌحتفظ 

 االجراءات :

 االجراءات الخاصه بإعادة المواد الى المرسل  (1

 عدد المحاوالت التً تمت لتسهٌل التسلٌم  (2

 التكالٌف المقررة على التعامل مع المواد التً لم ٌتم تسلٌمها  (3

 الخاصة بالتعامل مع المواد التً لم ٌتم تسلٌمها وال اعادتها الى المرسل  االجراءات (4

 ثامناً : سالمة المواد البريدية 

 ٌجب على المرخص له ان ٌؤمن سالمة وسرٌة جمٌع المواد المرسلة التً توجد فً عهدتة

 تاسعا : االلتزام بتقديم المعلومات 

ً تمكن ادارة تنظٌم قطاع البرٌد من اداء واجباتها . وٌجب ٌجب على المرخص له ان ٌحتفظ بالمعلومات الت

 علٌه تزوٌدها بالتقارٌر التالٌة :

 التقارٌر المالٌة السنوٌة والمعتمدة من مدقق خارجً  (1

 تقارٌر سنوٌة عن شكاوي العمالء  (2

 تقرٌراً سنوٌا عن المواد التً لم ٌتم تسلٌمها  (3

 في نشاط الترخيص تقارير ربع سنوية عن حجن الوعاهالت الوتعلقة (4

 اي تقارٌر اخرى تطلبها ادارة تنظٌم قطاع البرٌد   (5

 عاشراً : التفتيش 

ٌجب على المرخص له ان ٌتٌح ألدارة تنظٌم قطاع البرٌد تفتٌش مقاره ومنشآته وفحص ملفاته وسجالته 

 وبٌانات اخرى ، تمكٌناً لها من ممارسة واجباتها التنظٌمٌة والرقابٌة .

 ديد وتحويل وإلغاء الترخيص الحادي عشر : تج

 ٌجوز للمرخص له تجدٌد الترخٌص بعد انقضاء مدتة بشرط الوفاء والتقٌد بشروط الترخٌص. (1

ال ٌجوز المرخص له التنازل عن الحقوق او المصالح او االلتزامات الخاصه بهذا الترخٌص او  (2

 م قطاع البرٌد تكلٌف الغٌر بها او تحوٌلها إال بموافقة كتابٌة مسبقة من ادارة تنظٌ

 ( من الالئحة التنفٌذٌة لقانون البرٌد 116ٌجوز الغاء الترخٌص طبقا ألحكام المادة ) (3

 

 



 الثاني عشر : رسوم الترخيص 

( من الالئحة التنفٌذٌة لقانون 114ٌلتزم المرخص له بسداد رسوم الترخٌص المحددة فً المادة ) (1

 البرٌد 

 للترخيصيلتزم الورخص له بدفع الرسوم السنوية  (2

 جمٌع الشروط وااللتزامات واالحكام قابلة للدراسة والتغٌر .

 

 


