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 )شروط منح الرتخيص بنقل الطرود(

 

أن ترخص للشركات واملؤسسات بنقل الطرود داخل اململكة أو فيما بينها وبني  للجهة املنظمة املختصة

 الدول األخرى ويشرتط يف طالب الرتخيص توفر الشروط التالية:

 أن يكون لديه سجال جتاريًا.  .1

 أن يكون مدير الشركة أو املؤسسة ورؤساء الفروع كلهم من السعوديني.  .2

 تقديم اخلدمة.بمية املتعلقة يفي مقدم الطلب باملتطلبات التنظيأن  .3

أن تقوم الشركة أو املؤسسة املمنوح هلا الرتخيص بنقل الطرود بنفسها وال تكلها لشركات أخرى  .4

 من الباطن. 

خيص مبزاولة نشاط نقل الطرود بإضافة هذا اليت حتصل على الرتاملؤسسة أو الشركة أن تقوم  .5

 ت الصادرة بهذا اخلصوص.النشاط إىل سجلها التجاري حسب األنظمة والتعليما

 للتجديد.مدة الرتخيص سنتان قابلة  .6

رئاسة أمن اجلهات التالية بصورة من الرتخيص عند صدوره ) ديتزواجلهة املنظمة املختصة على  .7

 .(لجماركل اهليئة العامة واالستثمار، وزارة التجارة الدولة،

اليومية  بعد إصدار الرتخيص النشر عنه بصحيفتني من الصحف اجلهة املنظمة املختصة،على  .8

 نفقة طالب الرتاخيص.  على
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 املرخص له بنقل الطرود( )التزامات

 

نقل الطرود ما يف حكمها، ويقتصر نشاطه على  حيظر على املرخص له نقل إرساليات الربيد أوأواًل: 

 بالشروط التالية:

كيلوجرامات بالنسبة للطرود اليت ترد إىل اململكة من اخلارج أال يقل وزنها عن عشرة  .1

 أو العكس.

 أال يقل وزنها عن عشرين كيلو جراما ملا يتم نقله داخل اململكة.  .2

جيوز للمرخص له إطالق لفظ بريد أو مراسالت على الطرود اليت ينقلها سواء يف الداخل  : الثانيـًا

 ه أو غري ذلك.أو يف اخلارج أو استخدامها يف مطبوعات

 حيظر على املرخص له نقل الطرود اليت حتتوي على أي من املواد التالية: ثالثـًا:

اخلطابات والكتابات اليت من قبيل املراسالت الشخصية وكذلك املراسالت من أي نوع  .1

كان واحملرر عليها عنوان غري عنوان املرسل إليه، غري أنه جيوز له نقل الفواتري املفتوحة 

 القاصرة على البيانات املصطلح على وجودها.

 مجيع أنواع العمالت الورقية. .2

 واالنفجار.املواد اخلطرة واملواد القابلة لالشتعال  .3

مجيع املواد املمنوع إدخاهلا أو إخراجها مبوجب نظام اجلمارك والئحته التنفيذية والقوانني  .4

 واألنظمة املعمول بها يف اململكة. 

كانت عملة أو سبائك ال جيوز نقلها إىل خارج اململكة إال برخصة  الفضة والذهب سواء .5

 من وزارة املالية واالقتصاد الوطين "مصلحة اجلمارك". 

الصور والكتب والرسوم واجلرائد وكافة األشياء اليت تنطوي على خمالفة التقاليد واآلداب  .6

 . اململكةاإلسالمية أو تتضمن مساسا باألعراض أو إخالال بأمن 

 يع أنواع األشرطة وشرائح امليكروفيلم وما شابهها. مج .7

 األشياء ذات الروائح الكريهة. .8
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احليوانات واحلشرات احلية وامليتة باستثناء النحل احلي شريطة وضعه داخل علب مرتبة  .9

 وبطريقة متنع حدوث األخطار وتساعد على سهولة املعاينة.

 بعناوين ختتلف عن عناوين الطرود املوضوعة بداخلها. الطرود املعنونة .10

 

ية على الصادرات والواردات املرخص له بتطبيق القواعد اليت تطبقها اجلمارك السعود يلتزم  رابعــًا:

مسئوالً أمامها عن كافة املخالفات اجلمركية اليت تقع من الراسل وسداد الغرامات  ويكون

 املالية املرتتبة عليها.

يلتزم املرخص له بعرض وفتح مجيع الطرود الواردة والصادرة من وإىل اخلارج على موظف  خامسـًا:

اجلمارك إلمتام اإلجراءات اجلمركية عليها وملوظفي اجلمارك أن ميتنعوا عن إمتام 

 اإلجراءات اجلمركية على هذه الطرود إذا تبني أنها غري مطابقة ملواصفات الطرود.

ملرخص له بتنفيذ تعليمات اجلمارك املتعلقة بعرض الطرود احملتوية على أصناف يلتزم ا سـادسًا:

خاضعة للرقابة على أي جهة من اجلهات املوكول إليها أمر هذه الرقابة كوزارة الزراعة ، 

ووزارة الصحة ووزارة اإلعالم ، ووزارة التجارة ، ووزارة الداخلية وغريها من اجلهات احلكومية 

 ذات العالقة.

يف حالة قيام املرخص له بنقل الطرود اليت حتتوي على أجهزة أو معدات وغريه وترغب  سـابعـًا:

 إحدى اجلهات تصديرها للخارج لإلصالح ثم إعادتها ، عليه أن يقدم للجمارك ما يلي:

خطاب من اجلهة احلكومية العائدة إليها هذه األجهزة واملعدات يتضمن مواصفاتها  -أ

 ه اجلهة يف إصالحها باخلارج. ونوعياتها ورغبة هذ

أن يقدم جلمرك الورود الفواتري اخلاصة باإلصالح مشتملة على بيان القطع اليت  -ب

 أضيفت وأسعارها لتحقيق الرسوم اجلمركية.

يعترب املرخص له مسئوال مسئولية كاملة عن حمتويات الطرود اليت يقوم بنقلها ويلتزم  ثامــنًا:

 املرتتبة على ذلك.بكافة املسئوليات النظامية 

يلتزم املرخص له بتوضيح املعلومات الكاملة عن الشحنات الصادرة والواردة من وإىل اململكة  تاســعًا:

وكذلك الشحنات املعروضة على اجلمارك ومجيع ما يتعلق بها  تسليمها،ومتابعتها حتى 

دة سنتني من استعالمات ومعلومات وذلك بواسطة حاسب آلي حيتفظ بهذه املعلومات مل

 على األقل. 
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أن متر كل اإلرساليات الواردة للمملكة بنقطتني فقط خارج اململكة يتم فيها جتميع  جيب  عاشـرًا:

"  Xكل اإلرساليات وتتوفر بهاتني النقطتني تدابري أمنية قوية مبا يف ذلك معدات أشعة "

 وأجهزة اكتشاف املتفجرات.

أن تؤخذ نفس التدابري واالحتياطات األمنية وتأمني األجهزة املوجودة يف نقاط  بجي عشر: إحدى

 التبادل اخلارجي يف نقطة أو نقاط التجميع لإلرساليات الصادرة من اململكة.

املرخص هلا مبصاريف تواجد أحد رجال األمن التابعني للجهات  ملؤسسةأو ا الشركة لتتكف عشر:اثين 

املعنية يف كل من النقاط الرئيسية للتجميع سواء داخل أو خارج اململكة متى لزم األمر، 

 املطلوبة.  وللمدة

املرخص هلا إتاحة نظام التأمني على الشحنات الصادرة أو الواردة  ملؤسسةأو ا الشركة ىعل عشر:ة ثالث

 طلب املستفيد.حسب 

املرخص هلا أن تلزم الشركة العاملية املتعاونة معها بتقديم دليل  ملؤسسةأو ا الشركة ىعشر: علأربعة 

لالحتياطات واإلجراءات األمنية اليت جب االلتزام بها من قبل الشركة طبقًا ملواصفات 

 ليه مسبقًا.( إىل وزارة الداخلية للموافقة عICAOاملنظمة الدولية للطريان املدني )

جيب على املؤسسة أو الشركة املرخص هلا تقديم شهادات لكل موظفيها تفيد بقيامهم  مخسة عشر:

وكذلك موظفي الشركة العاملية املتعاونة معها والعاملني يف نقطيت  أمنية،بإنهاء دورات 

 التجميع خارج اململكة.

املرخص هلا أن توفر يف خالل أثنى عشر شهرًا من حصوهلا على  ملؤسسةأو ا الشركةعلى  عشر:ستة 

التصريح ما يفيد تطبيقها لالحتياطات واإلجراءات األمنية جبميع مكاتب الشركة 

 العاملية املتعاونة معها بأحناء العامل مماثلة ملا يتم تطبيقه يف مكاتب الشركة باململكة. 

املختصة حق مراقبة الطرود املنقولة داخل اململكة واختاذ اإلجراءات النظامية  تللجها عشر: سبعة 

 يف حالة خمالفتها للشروط واألوضاع املنصوص عليها يف هذه الالئحة.

املرخص له بضمان حقوق أصحاب الطرود، ويف حالة فقدها أو تلفها يلتزم  ميلتزعشر:  مثانية

د بأي شروط أخرى يضعها املرخص له إذا كانت بتعويضهم على أساس قيمة املثل وال يعت

 تتنافى مع ما هو منصوص عليه يف هذه الالئحة.
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 (العقوبات)

 

إذا اتضح عدم صحة أي بيان من البيانات الواردة باستمارة طلب الرتخيص، يعترب ذلك تزويرًا  -1

اخلاص يف حمررات رمسية ويبطل مفعول الرتخيص ويعاقب املرخص له مبوجب النظام 

 بالتزوير.

يف حالة خمالفة املرخص له للشروط وااللتزامات املنصوص عليها يف هذه الالئحة أو خمالفته  -2

احلق يف توقيع العقوبات  يكون اجلهة املنظمة املختصةللنظام واللوائح املعمول بها يف اململكة، 

 التالية:

 اإلنذار. -أ

 اإليقاف ملدة ثالثة شهور.  -ب

 تغرميه مائة ألف ريال. -ج

 سحب الرتخيص. -د

 .ها يف الفقرتني الثانية والثالثةجيوز اجلمع بني العقوبة املنصوص علي 
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