
 25من  1صفحة  (14)م.ب  مسودة مشروع نظام الربيد

 
 

 

 

 

 

 نظام الربيد  مسودة مشروع

 

 

 

 

 

 
 هـ29/7/1439

 م15/4/2018

 



 25من  2صفحة  (14)م.ب  مسودة مشروع نظام الربيد

 الفصل األول

 تعريفات

 

 املادة األوىل:

ملبينة أمام كل ا املعاني – هذا النظام يفأينما وردت  –يقصد بالكلمات أو املصطلحات أو العبارات اآلتية 

 السياق خالف ذلك: يقتضيمنها ما مل 

 نظام الربيد.: النظام

 الالئحة التنفيذية للنظام.: الالئحة

 تنظيم اهليئة.: التنظيم

 وزير االتصاالت وتقنية املعلومات.: الوزير

 وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات.: الوزارة

قل الربيد تعديل مسمى اهليئة ون لى املوافقة علىيعتمد ع) وتقنية املعلومات االتصاالت هيئة: اهليئة

 .(إليها

 اهليئة.دارة إجملس : اجمللس

 حمافظ اهليئة.: احملافظ

 ص له من اهليئة لتقديم خدمة بريديةمرخ (اعتباري) معنويأو  طبيعيشخص  أي مقدم اخلدمة:

 مبوجب هذا النظام.

ة وفقًا حتددها اهليئمن السوق ته نسبة معينة مقدم اخلدمة الذي تغطي خدما :رمقدم اخلدمة املسيط

  السوق والضوابط املقررة يف الالئحة.وضاع أل

 د من أي من اخلدمات الربيدية.يستفي  )اعتباري( معنويأو  طبيعيكل شخص : املستفيد

 ا صفة الرتاسل.هل اليتشكل من أشكال املعلومات اخلطية  أي: الرسائل

  .ينداملستفيجر مناسبني جلميع أيد بنوعية ومن خدمات الرباألدنى توفري احلد  اخلدمة الشاملة:

دنى من ين يف اململكة لالستفادة من احلد األاملستفيدإتاحة الفرصة جلميع  حق االستخدام الشامل:

 دة وبسعر مناسب. حمد جغرافيةمناسبة وضمن مساحة خدمات الربيد جبودة 
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وان املرسل صف األمين أو األعلى منها لكتابة عنقطع من الورق املقوى خمصص الن الربيدية:البطاقات 

يريد  ليتااألسفل منها خمصص للعبارات أليسر أو اواجلزء  واللصائق،إليه وإجراءات التخليص الربيدية 

 أن يكتبها املرسل.

وأوراق أو  ية والصور الفوتوغرافيةعالنات التجاراجلرائد واجملالت والكتب والنشرات واإل املطبوعات:

 حكمها. يفبطاقات التهنئة أو التعزية وما 

صوتية أو أوراق  و مكتوبة باألحرف البارزة أو تسجيالتأوراق مطبوعة أ أي مطبوعات أو مكتوبات املكفوفني:

 املكفوفني وترسل مكشوفة. الستعمالحساسة خمصصة 

 كفوفني،املومطبوعات ومكتوبات  واملطبوعات، ية،الربيدوالبطاقات  الرسائل،تشمل : البعائث الربيدية

 .أو إليه معنويأو  يعيطب شخصمن عن طريق الربيد والرزم الربيدية املرسلة 

ا ون وفًقوتك أشياء،على  حتتويمغلفة أو غريها  كل رزمة أو علبة أو كيس أو صندوق أو مادة: الطرود

 تضعها اهليئة. اليتللشروط واألوصاف 

ن طريق عآخر ميكن نقله  شيء وأي ا،محكمه يفما و تشمل البعائث والطرود الربيدية: املواد الربيدية

 الربيد.

عطى ، ويباشرة إىل مقدم اخلدمة وسجلت لديهمبعيثة بريدية سلمت  أي: البعيثة الربيدية املسجلة

 املرسل رقم التسجيل من أجل االستعالم عن البعيثة.

شخص ىل عن طريق الربيد بقيمة حمددة مرسلة إ شكل من أشكال حتويل النقود أي: احلواالت الربيدية

 معني.

دمات املالية أو غريها من اخل بريديأو شيك  بريدين حوالة بريدية أو إذ أي: اخلدمات املالية الربيدية

 املماثلة.

جتميع  بقصد الربيدي لالدخارصندوق  يفح حساب خدمة بريدية مالية تتمثل بفت هي: الربيدياالدخار 

 .مالياملدخرات واستثمارها لتحقيق عائد 

ما  –صر على سبيل املثال ال احل –مبا يف ذلك  مجيع اخلدمات املتعلقة بالربيد اخلدمات الربيدية:

 :يأتي

 ا يف ذلك الربيد السريع.تسلم ونقل وتوزيع وتسليم املواد الربيدية، مب .1

 الربيدية.اخلدمات املالية  .2
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 خدمة الصناديق الربيدية. .3

 خدمة الربيد الدعائي. .4

 دفع.خدمة تقديم بطاقات أو كروت أو قسائم مسبقة ال .5

و تقرها مادها من احتاد الربيد العاملي أأي خدمة بريدية معتمدة مبا يف ذلك ما يتم اعت .6

 .ظامالن هذا حكامأ خيالف ال مبا، االتفاقيات الدولية

حكمها  يفما يداع الرسائل أو البعائث الربيدية والصندوق املخصص إل: الربيديةيداع الرسائل إصندوق 

 رساهلا سواء داخل أو خارج مكاتب الربيد.إاملطلوب 

 ن اخلدمات الربيدية.خدمة م أيكل منشأة أو مبنى يقدم فيه : مكتب الربيد

 ا النظام.طريقة حمددة بهذ املواد الربيدية بأي استيفاء األجور املستحقة أو املقررة على التخليص:

لى املواد ا لدفع األجور املستحقة أو املقررة عاآلالت اليت ميكن استخدامه آالت التخليص الربيدي:

 الربيدية.

الواردة ا ئل أو البعائث الربيدية وما يف حكمهالصندوق املخصص إليداع الرسا صندوق الربيد اخلاص:

 .دللمستفيد سواء داخل أو خارج مكتب الربي

 .للتعرفة املقرة من اهليئة وفقًا الربيديةما يتم تقاضيه لقاء اخلدمات : األجر

 اخيص.لرتاخيص والرسوم السنوية للعائد من الرتما تتقاضاه اهليئة مقابل إصدار ا املقابل املالي:

ها إىل املرسل يتمكن مقدم اخلدمة أو من يفوضه بتسليم مل اليتاملواد الربيدية  املواد الربيدية املهملة:

   .املرسلإليه أو إعادتها إىل 

 وسيلة أو طريقة. بأيعالن ية واإلخدمة عن طريق الربيد للدعاتقديم  :الدعائيالربيد 

 هة حكومية إىل جهة حكومية أخرى.نقل املواد الربيدية املرسلة من ج: الرمسيالربيد 

 سطة غريه.يرسل املادة الربيدية بنفسه أو بوا يالذ )االعتباري( الطبيعي أو املعنويالشخص : املرسل

 ترسل إليه املادة الربيدية. الذي  )االعتباري(املعنوي أو الطبيعي الشخص: املرسل إليه
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 الثانيالفصل 

 أهداف النظام

 

 املادة الثانية:

 :يهدف النظام إىل حتقيق اآلتي

أنواع بشكل يضمن تقديم مجيع  – يبسالحدث األوفق أ –وتطويره تنظيم أعمال الربيد  .1

 للمعايري الدولية. قًااخلدمات الربيدية بأسعار مناسبة وجودة عالية وف

 .منآو متطورشكل بتلبية احتياجات اجملتمع من اخلدمات الربيدية  .2

 د.مجيع جماالت الربي يفالة وتشجيعها إجياد املناخ املناسب للمنافسة العادلة والفع .3

كمته  حو فاعليةيد والتحقق من السياسات املقررة لقطاع الرب فاعليةالتحقق من  .4

 واملساءلة فيه، وتنظيمه بطريقة عادلة وشفافة. 

 ت احلكومية ويف اخلدمات العامة ويفزيادة وسرعة انتشار خدمات الربيد يف التعامال .5

 لك التجارة اإللكرتونية.  ا يف ذالعالقات مع األفراد واألنشطة التجارية مب

 يه.تشجيع االستثمار يف قطاع الربيد و املشاركة ف .6

 أمنهاوافظة على سرية البعائث الربيدية محاية املصلحة العامة ومصاحل املستفيدين واحمل .7

 .وسالمتها

 الربيد لدى الكوادر الوطنيةبزيادة القدرات واملهارات واخلربات ذات الصلة  .8

 ململكة بأسعار معقولة.الربيد املتطورة يف كافة أحناء اتقديم خدمات  .9

اء حث والتطوير للخدمات الربيدية وأنشوريادة األعمال والبواالبتكار  بداعاإلتشجيع  .10

 أسواق جديدة للربيد.

 حتقيق الوضوح والشفافية يف اإلجراءات. .11



 25من  6صفحة  (14)م.ب  مسودة مشروع نظام الربيد

 الفصل الثالث

 إدارة قطاع الربيد

 

 املادة الثالثة:

 :لآلتيعلى قطاع الربيد وفقا شراف اإل يكون

 :يأتيمبا تقوم الوزارة  .1

يد الربقطاع والربامج الالزمة لتطوير  وضع السياسات العامة واخلطط واالسرتاتيجيات  1-1

ما واجلهات احلكومية في –ق مع اهليئة وذلك بالتنسي –ووضع مشاريع األنظمة وتعديالتها 

 .هلايتعلق بتقديم اخلدمات الربيدية 

 ون الربيدؤوالدولية املعنية بش اإلقليميةيئات متثيل اململكة لدى املنظمات واالحتادات واهل 1-2

 .تراهاهات األخرى اليت اجلأو إحدى وهلا أن متنح صالحية التمثيل للهيئة 

  . قطاع الربيدمتابعة تنفيذ التزامات اململكة الدولية يف  1-3

 .والتنظيمالتنفيذية النظام والئحته  تقوم اهليئة باملهام املوكلة إليها مبوجب هذا .2

 املادة الرابعة:

رية لكل وحدة سكنية أو جتا بريديوان األسس والقواعد الالزمة لتحديد عناهليئة  تضع .1

اليف يتحمل مقدمو اخلدمة التكو ،تطبيقهاب االلتزام اخلدمة مقدمي وعلىأو حكومية أو غريها 

 حة.جراءات اليت حتددها الالئضوابط واإللل ، وذلك وفقًاهذا االلتزاماملرتتبة على تنفيذ 

ددها اليت حت لإلجراءاتالربيدية وفقًا  الرتاخيص الالزمة لتقديم اخلدمات تصدر اهليئة .2

 الالئحة.

اليت  لألسستخدام الشامل وفقًا متطلبات اخلدمة الشاملة وحق االساهليئة تطبق  .3

 حتددها الالئحة. 
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  الرابعالفصل 

 أحكام الرتاخيص

 

 :اخلامسةاملادة 

 مبوجبية إال من اخلدمات الربيد أيتقديم باريًا( )اعتا ا أو معنوًيشخص سواء كان طبيعًي أليال جيوز 

جراءات إلل وفقًا تفق مع شروط الرتخيص وأحكامه، ومبا ياهليئةمن ر دأو تسجيل، أو إعفاء صا ،ترخيص

 حتددها الالئحة. اليتواملتطلبات 

 :السادسةاملادة 

 :اآلتي حتددجيوز للهيئة أن 

 صول على ترخيص للعمل يف اململكة.مقدمي اخلدمات الربيدية الذين ُيطلب منهم احل .1

 اخلدمات اليت تتطلب التسجيل، أو اإلعفاء منه. .2

 .ونطاقها الربيدية الرتاخيص الالزمة لتوفري خمتلف أنواع اخلدمات .3

 سجالت، مبا يف ذلك املتعلقة بدفعالشروط املطبقة على خمتلف أنواع الرتاخيص وال .4

 املقابل املالي.

  :السابعةاملادة 

إىل اهليئة،  –قة املشمولة باخلدمة الربيدية حتديد املنط شاماًل –يقدم طلب احلصول على الرتخيص 

ب أن يكون ويف حالة رفض الطلب جي حتددها الالئحة واملدد اليت لإلجراءاتالبت يف الطلب وفقا  يهاوعل

  ذلك مسببًا.

 :الثامنةاملادة 

 ألشكالابأي شكل من  ذو االندماج أو االستحواأ، ال جيوز نقل الرتخيص أو التنازل عنه إىل شخص آخر

 الئحة.حتددها ال اليت واإلجراءاتللضوابط  ًامن اهليئة، وفق كتابية إال بعد احلصول على موافقة

 :التاسعةاملادة 

 .ددة يف الالئحةوالقواعد واإلجراءات احملوفقًا للمعايري الرتخيص  أو تعديل يتم جتديد .1
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يراه  لغاؤه أو عدم جتديده أو اختاذ ماإأن يقوم بوقف الرتخيص أو  وبقرار مسبب للمجلس .2

 :اآلتيةاالت من احل أي يفوذلك  مناسبًا

خالل مدة ستة أشهر من تاريخ  خيصإذا مل يباشر املرخص له النشاط حمل الرت .أ

 صدار الرتخيص.إ

ت الربيدية املوكلة له أو عجزه حالة توقف مقدم اخلدمة عن تقديم اخلدما يف .ب

 .عن تقدميها

 جراء ممارسات من شأنها تكوينإ اخلدمة بغرض مقدميحال االتفاق فيما بني  يف .ت

 تها.أو التقليل من فعالي سة أو منعهامقدم خدمة مسيطر للحد من املناف

م تبة عليه مبقتضى أحكام هذا النظارتمن االلتزامات امل بأيمقدم اخلدمة  خاللإ .ث

 من شروط الرتخيص. بأيأو الالئحة أو 

 الرتخيص.أي شرط من شروط خمالفة  تكرار .ج

 م اخلدمة عن تقديم اخلدمات املرخص لهأو توقف مقد الرتخيص،حال وقف أو إلغاء  يفوللهيئة 

 –اخلدمة  من مقدم دمة الربيدية املرخص له بداًلجهة أخرى بتقديم اخل أيأن تقوم بتكليف  بتقدميها،

وتبني  ،وتبعات ما يرتتب على ذلك من نفقات على أن يتحمل مقدم اخلدمة –اقتضت الضرورة ذلك  إذا

 .الالزمة لذلك اإلجراءاتالالئحة 

 :العاشرةاملادة 

 املهلة يفمن مقدم اخلدمة وجيب عليه توفريها  تطلب أي معلومات وفق صالحيتها النظاميةللهيئة أن 

صاالت أو ياإلفواتري أو الستندات أو املمة من اخلد مقدميتطلع على ما لدى احملددة لذلك، وهلا أن 

ا، وال بغرض فحصها أو مراجعته دمة املرخصنيلدى مقدمي اخل تعلقة باخلدمات الربيديةاملوثائق ال

 التأجيل.أو طلب  األشكالكل من شإعاقة تنفيذه بأي  أوالطلب حيق ملقدم اخلدمة رفض 

  عشرة:احلادية املادة 

 .لسملقابل املالي السنوي هلا بقرار من اجملحيدد املقابل املالي لفئات الرتاخيص وجتديدها وا 

  عشرة: الثانيةاملادة 

 وفقا لوضع السوق ودرجة املنافسة. للخدمات الربيديةالتعرفة تقوم اهليئة بتنظيم  .1
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 فقًاو ددها النظامحي اليتاحلاالت  يفإال  لربيديةاجر اخلدمات أمن عفاء اإلال جيوز  .2

 .فيها ة طرفًاتكون اململك اليتأو االتفاقيات الدولية  لالئحة

 

 اخلامسالفصل 

 اخلدمة واملستفيدين يمقدمالتزامات وحقوق 

 

  عشرة: الثالثةاملادة 

 :يأتي اخلدمة مبا مقدمييلتزم 

 د.العامة واخلطط املعتمدة لقطاع الربي اتالسياس .1

 ذات العالقة. القراراتوواألنظمة واللوائح والتنظيم والالئحة النظام  .2

 افذة.نميثاق أو اتفاقية  أياململكة مبوجب  التزامات .3

فق هذا النظام والئحته والتنظيم املرخص له بتقدميها و تقديم اخلدمات الربيدية .4

 مبا لرتاخيص بشكل خاص التزام املرخص لهوعلى أن تتضمن ا ،والرتخيص الصادر له من اهليئة

 :يأتي

 .دون متييزتوفري اخلدمة جلميع املستفيدين  .أ

حباجاتهم  يفي الذيتوى تقديم اخلدمة للمستفيدين بشكل مستمر باملس .ب

 املختلفة.

 لالزمة.تقديم اخلدمة بالكفاءة املهنية والتقنية ا .ت

 ملنافسة املشروعة.لشفافية وااحرتام مبدأ ا .ث

 عشرة: الرابعةاملادة 

 :يأتي يلتزم مقدم اخلدمة باالحتفاظ مبا

 يقدمها. اليتية السجالت واملستندات املتعلقة باخلدمات الربيد .1

 إىل املرسل.عادتها إإليه أو  رسلتعذر تسليمها إىل امل اليتاملواد الربيدية  .2
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بعد انتهاء  ية، وجيوزاملستندات أو املواد الربيدمدد االحتفاظ بالسجالت وو إجراءاتوحتدد الالئحة 

 ة.الالئح تقضي بها اليتة وفقا لإلجراءات املواد الربيديتالف تلك املستندات أو إتلك املدد 

 عشرة: اخلامسةاملادة 

ملن  ضمن الرتخيص الصادر لهدمات الربيدية من اخل أيال جيوز ملقدم اخلدمة االمتناع عن تقديم 

از جة أو امتناعه عن تقديم تلك اخلدمة وفى حالة رفض مقدم اخلدم –دون سبب مشروع  –يطلبها 

ددها حت اليتا لإلجراءات ا حيال ذلك وفًقظاًملهيئة الختاذ الالزم نل بشكوىلصاحب الطلب التقدم 

 الالئحة.

 عشرة: السادسةاملادة 

ا للمرسل، ملًك –وفقا ألحكام هذا النظام والالئحة  –يه تعترب املادة الربيدية قبل تسليمها إىل املرسل إل

  ديل على العنوان املرسلة إليه.وجيوز له أن يطلب اسرتدادها أو إجراء تصحيح أو تع

 عشرة: السابعةاملادة 

 :يأتي املسيطر القيام مباجيب على مقدم اخلدمة 

 .دده الالئحةوفقًا ملا حت اخلدمة اآلخرين مقدميالتعاون مع  .1

ا على تقديم اخلدمات يؤثر سلًب جراءإتصرف أو نشاط أو  بأيالقيام االمتناع عن  .2

 الربيدية.

 ن يؤثر على املنافسة العادلة.من شأنه أتصرف  أوجراء إ أياختاذ  االمتناع عن .3

 عشرة: الثامنةاملادة 

املرسل  من)اهليئة  اليت اعتمدتهاغري تلك   رأجوحتصيل أية فرض أو اخلدمة  مقدميمن  أليال جيوز 

 يدية.تسليم املواد الرب إرسال أو لقاء (املرسل إليه أو

 :عشرة التاسعةاملادة 

قبل ئحة وفقا ملا يقتضيه النظام والالبيًا كتاجيب على مقدم اخلدمة احلصول على موافقة اهليئة 

 يأتي: القيام مبا

 كل له تقدميها.تقديم اخلدمات الربيدية املو وإجراءاتوضع شروط  -1

 خلدمات الربيدية.ا أجورحتديد  -2
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 ص له تقدميها. إبرام العقود مع الغري ألداء بعض اخلدمات املرخ -3

 بأيم الربيد للقياون ؤبشمة دولية معنية وكالة أو منظ أيبريدية أو  منشأة أيالتعامل مع  -4

 ه بتقدميها.لترتيبات تتعلق بتقديم اخلدمات الربيدية املرخص 

 :ونعشرالاملادة 

ق أو ى أشياء ممنوعة أو تتنافى مع األخالر على أي شخص أن يرسل أي مادة بريدية حتتوي علظحي

 .ا يف اململكة العربية السعوديةوفقًا لألنظمة واللوائح املعمول به اآلداب العامة

 العشرون:احلادية واملادة 

بالغ اجلهات إواالمتناع عن نقلها أو تسليمها  –دية مادة بري أي يف االشتباهحالة  يف –على مقدم اخلدمة 

 ا ملا تقتضيه الالئحة.املختصة وفًق

 العشرون:و الثانيةاملادة 

 تية:آلااألحوال  يفا ملا تقتضيه الالئحة وفًق التحفظ على املادة الربيدية يفملقدم اخلدمة احلق 

مول أو أي أنظمة أخرى مع أو الالئحة احتوت على أشياء ممنوعة مبوجب هذا النظام إذا .1

 .بها يف اململكة

 ها أية أجور وامتنع صاحب الشأن عناستحقت علي إذامل تكن مستوفية لألجور، أو  إذا .2

 دفعها.

و مكن من االستدالل على املرسل أإذا انقضت مدة حفظها لدى مقدم اخلدمة، ومل يت .3

 املرسل إليه.

 ظام أو الالئحة.هذا الن يفمن الشروط املقررة  أيإذا مل تستوف  .4

آلداب اأمنها أو يتنافى مع األخالق أو  إذا علم أو شك أن حمتواها ميس مسعة الدولة أو .5

 العامة.

لحة تعلق باألمن أو السالمة أو املصجهة حكومية خمتصة ألسباب ت أيإذا طلب ذلك من  .6

 العامة.
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 العشرون:و الثالثةاملادة 

خالل املدة  احالتهاالستعالم عن  يفة أو طرد، احلق بعيثة بريدية مسجلة أو مادة بريدية رمسي أيملرسل 

 .حتددها الالئحة اليت

 العشرون:و الرابعةاملادة 

من أحكام  ليها، أو استلمها على وجه خمالف أليعمادة بريدية ال ختصه، أو عثر  أي استلمجيب على من 

دمة اسرتداد بذلك و يسلمها له، وجيب على مقدم اخل هذا النظام أو الالئحة أن يبلغ مقدم اخلدمة فوًرا

  .لكتلك املادة ، وحتدد الالئحة اإلجراءات الالزمة لذ

 والعشرون: اخلامسةاملادة 

 :اخلدمات الربيديةئة ومقدمي أدوار اهلي

 عادلة وشفافة . ين بطريقةستفيداملمع  الربيدية دمات اخلجيب أن يتعامل مقدمو  .1

وتعزيزها، اخلدمات الربيدية  دمي للهيئة أن تتخذ قرارات بشأن محاية مصاحل مستخ .2

 ويشمل ذلك اآلتي:

يارات خدماتهم، وجودة خإلزام مقدمي تلك اخلدمات بنشر معلومات عن  -أ

ن ذات الصلة بطريقة متكن والشؤو واألسعاروالشروط واألحكام،  اخلدمة،

 قدمي اخلدمات اآلخرين. مبقارنة مستنرية بني م من القيام املستفيد

اخلدمات الربيدية ن من مقدمي ياملستفيدمراقبة جودة اخلدمات املقدمة إىل  -ب

 تضعها اهليئة. ومدى توافقها مع املعايري واإلجراءات اليت

ين، مبا يف ذلك التعويض تفيداملسة وشفافة؛ لتسوية شكاوى اعلأنظمة فوضع  -ت

اخلدمات الربيدية  زام مقدمي من اإلجراءات التصحيحية األخرى؛ وإل وغريه

 بوضع إجراءات معاجلة الشكاوى.

ىل اهليئة عن حجم الشكاوى إبرفع تقارير اخلدمات الربيدية إلزام مقدمي  -ث

 املستغرق يف التسوية . يتها، والوقتونتائج إجراءات تسو وطبيعتها،

ثها، وحتدياخلدمات الربيدية  اصة جبودة تقوم اهليئة بوضع مؤشرات األداء الرئيسية اخل .3

 سبة.وتنشر اهليئة تلك املؤشرات بأي طريقة تراها منا
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ين ستفيداملخالله الشؤون املتعلقة حبماية  حتدد الالئحة التنفيذية إطارا تنظم اهليئة من .4

خرى يف ألهيئة إصدار لوائح تنظيمية وقرارات مبوجب هذه املادة، وجيوز ل اخلدمات الربيديةمن 

 هذا الشأن.

 السادسالفصل 

 ختليص املواد الربيدية

 

 والعشرون: السادسةاملادة 

 لذلك.إلجراءات الالزمة وا حتدد الالئحة ضوابط وطرق ختليص املواد الربيدية

 والعشرون: السابعةاملادة 

حتددها  ليتاجراءات ن يتحملها املرسل إليه وفق اإلأيتحمل املرسل أجور إرسال املادة الربيدية، وجيوز 

 الالئحة.

 والعشرون: الثامنةاملادة 

ن البعائث كفوفني اليت تودع بالربيد أو غريها ممطبوعات أو مكتوبات امليلتزم مقدم اخلدمة بإعفاء 

 .صكون اململكة طرفا فيها من أجور التخليتالدولية اليت الربيدية املعفاة مبوجب االتفاقيات 

 :العشرونو التاسعةاملادة 

  .أو مواصفاتها تخليص الربيديةختتص اهليئة بإصدار مجيع عالمات أو بصمات آالت ال

 :الثالثوناملادة 

ا وألوانها كاهلا وأوصافهتلف فئاتها وأنواعها وأشإصدار الطوابع الربيدية مبخ تقوم اهليئة باعتماد 

ليت حتددها يع الطوابع وفقا للشروط واإلجراءات ابإلصدار و، وجيوز هلا منح الرتاخيص للغري قيامهاأو

   .الالئحة

 :الثالثوناحلادية واملادة 

حتددها  اليتوفقا للضوابط واإلجراءات  دارها،إصطوابع بريدية سبق  أيجيوز للهيئة إيقاف استخدام 

 الالئحة.
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 السابعالفصل 

 الصناديق الربيدية

 

 والثالثون: الثانيةاملادة 

دية أو أجهزة توفري صناديق إيداع الرسائل الربي –املرخص له باستالم الرسائل  –جيب على مقدم اخلدمة 

ددها حت اليتماكن العامة أو غريها وفق الشروط األ يفمكاتب الربيد أو  يفأو غريها  ةاآلليالربيد 

خاص مملوكة ألش مباٍن يفها األجهزة أو غريمثل تلك الصناديق و وإذا تطلب األمر وضع الالئحة،

 التعليمات واألنظمة ذات العالقة. فيشرتط أخذ موافقتهم اخلطية على ذلك ومبا يتفق مع

 والثالثون: الثالثةاملادة 

ليت ستنشأ اقة بإلزام أصحاب املباني القائمة أو على اهليئة التنسيق مع اجلهات احلكومية ذات العال

 أوملكتبية ا أولكل مبنى وبعدد الوحدات السكنية  مستقباًل برتكيب صناديق للربيد يف املدخل الرئيسي

 .فيهالتجارية 

 والثالثون: الرابعةاملادة 

كاتب أحد امل يفخاص  بريدينتفاع من صندوق شخص اال أليالنظام جيوز  خالل مبا يقتضيهمع عدم اإل

 .يئةدده اهلحتجر معني أالربيدية للمرخص هلم لقاء 

 والثالثون: اخلامسةاملادة 

 ة.ضافية اختياريإأن يقدم خدمات بريدية  – كتابيًا اهليئة بعد موافقة –جيوز ملقدم اخلدمة 
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 الثامنالفصل 

 والسريةاملسؤولية 

 

 :والثالثون السادسةاملادة 

مواد بريدية  يألالتسليم  يفو فقد أو تلف أو اخلطأ كاملة عن تأخر أ مسؤوالً مسؤوليةيعد مقدم اخلدمة 

 :آلتيا إنفاذمن  أيالربيدية إىل أن يتحقق  صندوق إيداع الرسائل يفمن وقت تسلمها أو إيداعها 

 إيصاهلا إىل عنوان املرسل إليه. .1

 دة من قبل اهليئة.وسيلة أخرى معتم بأيتسليمها إىل املرسل إليه  .2

 صندوق الربيد اخلاص باملرسل إليه. يفإيداعها  .3

 ىل املرسل إليه.إعادتها إىل عنوان املرسل إذا تعذر إيصاهلا إ .4

 لالئحة.لتسليم مبوجب أحكام هذا النظام والاختاذ اإلجراءات الالزمة إذا كانت غري قابلة  .5

 والثالثون: لسابعةااملادة 

  :اآلتيةيف احلاالت  مقدم اخلدمة مسؤواًل ال يعد .1

 .خطأ املرسل أو إهماله .2

 .وياتهابسبب طبيعة حمت مادة الربيديةلالتلف الذاتي ل .3

 تلف املستندات الرمسية للمادة أو يةالقوة القاهرة املؤدية إىل تلف املادة الربيد .4

 .ملادة الربيديةتساعد على االستدالل على مصري ا اليت الربيدية 

 .انقضاء مدة حفظ املادة الربيدية .5

غريه  أو ةوالالئح مبوجب هذا النظامرساهلا إع ذا تبني أن حمتويات املادة الربيدية مما مينإ .6

 .من األنظمة أو االتفاقيات الدولية

 .لكذلسبب يقتضي  إعادة املادة الربيدية إىل مصدرها .7
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 :الثالثونو الثامنةاملادة 

ملؤمن عليها، بسبب سجلة، أو الربيد الرمسي، أو الطرود االربيدية امل ةالبعيثيف حالة فقد، أو تلف، أو سرقة 

حة أو وابط واإلجراءات اليت حتددها الالئللض تصرف مقدم اخلدمة، يستحق صاحبها التعويض وفقًا

 فيها. االتفاقيات الدولية اليت تكون اململكة طرفًا

 :الثالثونو التاسعةاملادة 

مكفولة مبوجب  اواملعلومات املتعلقة به واد الربيديةنظام آخر، تعد سرية امل يحكام أبأ خاللاإلمع عدم 

 جراءاتلإلووفقًا  اآلتيةاألحوال  يف، إال أو مراقبتها عليها، أو تفتيشها، االطالعوال جيوز  النظام،هذا 

 :والضوابط احملددة يف الالئحة

  .كانت املواد الربيدية مهملة إذا .1

 املختصة.لقضائية أو األمنية إذا كانت املواد الربيدية مطلوبة من اجلهات ا .2

 إذا اقتضت ظروف السالمة أو األمن ذلك. .3

 آدابه. ممنوعة أو خمالفة للنظام العام أو إذا اشتبه باحتواء املواد الربيدية على أشياء .4

راقبتها، املواد الربيدية أو تفتيشها أو م على الطالعاجيوز فيها  اليتاألحوال األخرى  يف .5

 اململكة طرف فيها. ا ملقتضى نظام آخر، أو اتفاقيات دولية تكونوفًق

 املادة األربعون:

لربيدية، اانات الشخصية للمستفيدين من اخلدمات سرية البيعلى يلتزم مقدم اخلدمة باحملافظة التامة 

 ئحة.ملا يقتضيه النظام أو الال ، إال وفقًااستخدام تلك البياناتوال جيوز مجع، أو مترير، أو 

 واألربعون: احلاديةاملادة 

ادة الربيدية سببها املب تقع قدأضرار  سؤولية عن أية، يتحمل املرسل املمقدم اخلدممبسؤولية خالل إدون 

 ة.بأحكام هذا النظام أو الالئح االلتزامعدم لنتيجة 
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 التاسعالفصل 

 الطرود

 

 واألربعون: الثانيةاملادة 

ا للشروط ى ترخيص بذلك من اهليئة وفًقخدمة نقل الطرود إال بعد احلصول علال جيوز تقديم 

 :اآلتية كما حتدد الالئح ،حتددها الالئحة اليت واإلجراءات

 ة بالطرود.الشروط واألوزان واألبعاد واملواصفات املتعلق .1

 كيفية استالم وتسليم الطرود املختلفة. .2

 مدة حفظ الطرود. .3

 لتسليم.لقابلة الطريقة التصرف بالطرود املهملة أو غري  .4

 

 العاشرالفصل 

 اخلدمات املالية الربيدية

 

 واألربعون: الثالثةاملادة 

من  املالية الربيدية مبوجب ترخيص يصدر أنظمة أخرى يتم تقديم اخلدمات بأي خاللاإلمع عدم 

 :اآلتيةدمات اهليئة، ويشمل تقديم اخلدمات املالية الربيدية اخل

 احلواالت املالية الربيدية. .1

 األذون الربيدية. .2

 الشيكات الربيدية. .3

 .الربيدياالدخار  .4

 املعتمدة.يدية الربمن اخلدمات املالية بريدية مالية  ةخدم أي .5
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 واألربعون: الرابعةاملادة 

دفع للرتخيص، كما حتدد شروط اإلصدار وال حتدد الالئحة القواعد والشروط واإلجراءات الالزمة

الالزمة  الربيدية، وكذلك اإلجراءات والضوابط والصرف جلميع اخلدمات املالية الربيدية واحلواالت

 لتقديم هذه اخلدمات.

 واألربعون: اخلامسةاملادة 

 :اآلتيةاحلاالت  يفية الربيدية من اخلدمات املال أيعلى مقدم  املسؤوليةال ترتتب 

اء عطإيدية باخلطأ وتبني أن ذلك بسبب إذا دفعت احلوالة أو قدمت اخلدمة املالية الرب .1

، نوانهاعل إليه أو املستفيد من اخلدمة أو معلومات غري صحيحة أو ناقصة فيما خيص اسم احملو

لالئحة املستفيد وحتدد ا أوليه ن احملول إعناية الالزمة للتأكد موعلى مقدم اخلدمة بذل ال

 الضوابط الالزمة لذلك.  

كمال دمة مالية بريدية كان بسبب عدم استخ أيحوالة أو تقديم  أيإذا تبني أن تأخري دفع  .2

 املتطلبات النظامية.

ية إىل غري أو تقديم اخلدمة املالية الربيدة إذا مضت املدة النظامية على إجراء دفع احلوال .3

ا ململكة طرًفتكون ا اليتحة أو االتفاقيات الدولية احملول إليه أو املرسل إليه، وفقا ملقتضى الالئ

 فيها.

 واألربعون: السادسةاملادة 

يم مجيع اخلدمات زم مقدم اخلدمة املالية الربيدية بتقدواألربعون(، يلت احلاديةمع عدم اإلخالل باملادة )

ئحة والال السعودي، العربيددها مؤسسة النقد حت اليتاملالية الربيدية وفقا لإلجراءات والضوابط 

 والرتخيص الصادر له واألنظمة ذات العالقة.
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 احلادي عشرالفصل 

 املخالفات والعقوبات

 

 واألربعون: السابعةاملادة 

ا النظام، ملخالفات أحكام هذ اجلنائية الضبط اهليئة يكون هلم صف موظفياحملافظ خمتصني من  يعني

فاترهم على د واالطالعة أثناء ساعات العمل اخلدم مقدميسبيل ذلك حق الدخول إىل مقرات  يفوهلم 

تعانة ، وجيوز االست عملهمئحة قواعد وإجراءا، وحتدد الالوسجالتهم وأوراقهم إذا تطلب األمر ذلك

 حتهصوص عليها يف هذا النظام أو الئاملن باجلهات الرمسية لتحقيق ايًا من األهداف واألغراض

 .التنفيذية

 واألربعون: الثامنةاملادة 

 :اآلتيةعمال يعد خمالفا ألحكام هذا النظام كل من يقوم بأحد األ

عدات، أو تلكات، أو وسائل، أو أجهزة، أو ممم أيبصناديق الربيد أو  األشكالشكل من  بأيالعبث  .1

ات طاقة بريدية أو شعار يتعلق باخلدمب بأياخلدمات الربيدية أو عبث  يفمركبات، تستخدم 

 .أتلفهامادة بريدية، أو  أيالربيدية أو 

 حتددها اهليئة. اليتات استخدام صناديق بريد خاصة ال تتوافق مع املواصف .2

 ية.من الصناديق الربيد أي يف بريدية ا أو مواد غريمواد ممنوعة أو حمظورة نظاًم أيوضع  .3

ألشكال شكل من ا بأي حتتويمادة بريدية  بأي أو التصرف التعامل،أو  توزيع،أو  نقل،أو  إرسال، .4

تعاليم  من أيداب العامة أو األخالق أو مع على أية مادة ممنوعة أو حمظورة أو تتنافى مع اآل

خرى، أو تتعلق د تؤثر أو تتلف املواد الربيدية األقأو تتعارض مع أنظمة اململكة أو  اإلسالمين الدي

 .جبرمية ارتكبت أو متوقع ارتكابها مع العلم بذلك

 هليئة.بدون ترخيص من ا الربيدية ت التخليصآالأو حيازة أو شراء استخدام أو بيع أو استرياد  .5

جهه موأخرى مواد بريدية على مادة/ توي مواد بريدية لشخص أو عدة أشخاص حتمادة /إرسال   .6

 . سيةاملواد الربيدية األسااملادة/ لىع إلي شخص أو عدة أشخاص أخرين خبالف ما هو مدون 
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 أيشر نة ألحكام هذا النظام، أو إفشاء أو مادة بريدية بطريقة خمالف أيذن بفتح فتح أو األ .7

 لنظام.مادة بريدية مت فتحها مبوجب ا بأيمعلومة تتعلق 

مل مع فوضني أو املصرح هلم بالتعااملري غلألشخاص من قبل املرخص له أو من يتبع له السماح  .8

 املواد الربيدية.

غيري، أو أو ت العبث،لفة ألحكام النظام، أو مادة بريدية بطريقة خما أيوضع عالمة رمسية على  .9

 ة.مادة بريدي أيأو حرف على  رقم،و رمز، أ أيأو  بريدي،عالمة رمسية، أو طابع  أيتالف، أو إزالة إ

بدون ذلك أو اإلعفاء من  يئة معتمد من اهلخلدمة بريدية خبالف ما هو جر أطلب  .10

 . من اهليئةموافقة 

 ا داخل مواد بريدية بقصد التهرب منوضع مراسالت أو رسائل أو رزم بريدية أو غريه  .11

 .املقابل املالي أو ديةاألجرة الربي

ن بدو الالئحةتفق مع هذا النظام أو اإلعالن أو التصريح عن خدمة بريدية بشكل ال ي .12

 .موافقة اهليئة

من أو تسجيل أو إعفاء ى ترخيص من اخلدمات الربيدية بدون احلصول عل أيتقديم  .13

 .عفاءأو التسجيل أو اال أو الرتخيص لالئحةاهذا النظام أو  يفاهليئة، أو خبالف ما هو مقرر 

ل إيصا يفذلك أو التأخري  يفلتقصري ااالمتناع عن تقديم خدمات بريدية موكلة له أو  .14

 . مادة بريدية

 ضى به هذا النظام أو الالئحة.خدمة آخرين وفقا ملا يق مقدميرفض التعاون مع  .15

 وحتدد الالئحة ما يعترب خماًل ادلةاملنافسة العب األخاللعمل من شأنه  أيممارسة  .16

 باملنافسة العادلة.

 تكن ملطرد أو مادة بريدية، ما  أيداخل  حية أو ميتةنباتات  أوإرسال حيوانات أو حشرات  .17

 اململكة. يفلمية إىل جهات ع –بعد التنسيق مع مقدم اخلدمة  –مرسلة 

ته من أداء واجبالدى مقدم اخلدمة  موظف خمتص أو مفوض أي إعاقة أواعرتاض أو منع  .18

 املتعلقة باخلدمات الربيدية.
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ة ال و توحى مبعلومة تتعلق خبدمة بريديأعالمة أو كلمة تشري أو تدعو  أيوضع أو إبراز  .19

تعارض مع تمع األخالق أو اآلداب العامة ، أو  تتفق مع أحكام هذا النظام أو الالئحة أو تتنافى

 أنظمة اململكة.

ئة أو طلبها اهليئة أو تقديم معلومات خاطت اليتم املعلومات تقدي يف أو التأخري االمتناع .20

 .والتفتيش ختصني بالرقابةاهليئة امل موظفيعمل  ةأعاق أومنع مضللة هلا، أو 

 أو ي اخلدمات الربيدية أو عامليهممبقدمضرر  أيقد يلحق  مامادة بريدية  أيتضمني  .21

 الربيدية. البعائث

سبق  بريديمتها أو استعمال طابع بيع طوابع بريدية بغرض استخدامها بأعلى من قي .22

 التخليص به.

قدم فيسة أو أحجار كرمية بدون موافقة منتضمني املواد الربيدية أوراق نقدية أو معادن  .23

 اخلدمة.

 اع عنا هلذا النظام، أو االمتنت تنفيًذجراءاإاإلخالل مبا تصدره اهليئة من قرارات أو  .24

 تنفيذها.

 م أو الالئحة.عمل آخر يرتكب باملخالفة ألحكام هذا النظا أي .25

 :األربعونو التاسعةاملادة 

ات من املخالف أيخر، يعاقب كل من يرتكب نظام آ أيعقوبة أشد ينص عليها  بأيمع عدم اإلخالل 

 :اآلتيةظام بواحدة أو أكثر من العقوبات ( من هذا النواألربعون الثامنةاملادة ) يفالواردة 

 نع وال تزيد األوىل،املرة  يفريال  ( مخسة ماليني5,000,000)ن عغرامة مالية ال تزيد  .1

 لفة.( عشرة ماليني ريال إذا تكررت تلك املخا10,000,000)

 حتى يتم تصحيح املخالفة. و جزئيةوبصورة كلية أ إيقاف نشاط مقدم اخلدمة مؤقتًا .2

خالفة إذا ارتكبت امل ،الربيديبالنشاط  إلغاء الرتخيص الصادر بتقديم اخلدمة املتعلقة .3

 اخلدمة. مقدمي منسوبيمن أحد 

فقة وعلى ن، اإللكرتونييئة اهل لى موقععللعقوبة  القطعي النهائياحلكم أو القرار  ينشر .4

 ارتكاب املخالفة.ملوقع قر مقرب أ يفحداها إثالث صحف حملية تصدر  يفاملخالف 
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  :تيةاآلحتدد قيمة الغرامة مبا يتناسب مع العوامل 

 .طبيعة املخالفة ونطاقها .1

  .لفةمنافع قد يكون حصل عليها املخالف من املخا أي .2

  .ضرر ترتب على املخالفة أي .3

  .تكرار املخالفة .4

 املادة اخلمسون:

 ئحة إىل حساب اهليئة.حتددها الالتؤول مبالغ الغرامات احملصلة خالل فرتة 

 :واخلمسون الواحدة املادة

ملساعدة يف التقدم للهيئة بطلب ا أحدهمانزاع أو عند قيام نزاع يتعلق خبدمات الربيد جيوز لطريف ال

 : يأتيلنزاعات على أن تشمل ما تسوية ذلك النزاع، وحتدد الالئحة إجراءات تسوية ا

 طرق التسوية الودية.  -أ

 واخلمسون(. الثانيةاملادة ) اإللزامية عن طريق اللجنة الواردة يفالتسوية  -ب

 املادة الثانية واخلمسون:

تعلقة بالربيد( يف املنازعات واملخالفات امل باسم )جلنة النظر أو أكثرجلنة اجمللس يشكل  .1

 :يأتيتكون مسؤولة عن القيام مبا 

 .من النظام (واألربعوننة الثام)املادة  الواردة يف خالفاتاملالبت يف  -أ

 .من النظام (واألربعونتاسعة ال)وفقًا ملا ورد يف املادة العقوبات  إيقاع -ب

ة اخلدم مقدمياخلدمة أو بني  قدميمتنشأ بني  اليتالنزاعات  يف اإللزاميالفصل   -ت

 .واملستفيدين

يهم فمبا  األقلعلى  أعضاءسة مخمن  كل ثالث سنوات بقرار من اجمللستشكل اللجنة  .2

ب القانونية كونوا من ذوي اخلربة يف اجلواني أنمن غريهم على  أومن منسوبي اهليئة  ،رئيسها

ان توفر وضم أعضائها مكافأةتشكيل اللجنة  يف جمال الربيد وحيدد قرار والفنيةوالتجارية 

 لوجه املطلوب. املوارد الكافية للجنة للقيام مبهماتها على ا
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 اليت حتددها الالئحة.   ءاتواإلجرامتارس اللجنة مهماتها وفقًا للقواعد  .3

 عشرالثاني  الفصل 

 أحكام ختامية

 

 املادة الثالثة واخلمسون: 

تظلم خطيًا اخلمسون(الالثانية وها يف املادة )جيوز ملن صدر حبقه قرار من اللجنة املشار إلي .1

 خالل ثالثون يومًا من تاريخ علمه بالقرار.  

لتظلمات لفات املتعلقة بالربيد للنظر يف اتنشا جلنة تسمى جلنة استئناف النزاعات واملخا .2

مسون(، ويتم واخل الواحدةلجنة املشار إليها يف املادة )ا من قرارات اهليئة أو قرارات الاملقدمة ضد أًي

اضيًا قن فيهم رئيسها والذي حيب أن يكون مببقرار من جملس الوزراء من ثالثة أعضاء  هانشاءإ

 .خرينين اآليرشحه اجمللس األعلى للقضاء ويرشح الوزير العضو

ة ال تقل عن مخس عشرة سنة يف جيب أن يكون أعضاء جلنة االستئناف من ذوي خرب .3

ة وتكون مدة د من غري موظفي اهليئة أو الوزارربييف جمال ال والفنيةاجلوانب القانونية والتجارية 

 العضوية ثالث سنوات قابلة للتجديد. 

هم ة أعضائها وإجراءات تعيينأومكاف حيدد قرار جملس الوزراء تشكيل جلنة االستئناف .4

اللجنة وكذلك مواردها لالضطالع  وعزهلم وتعليق عضويتهم والقواعد اإلجرائية لعمل

 الدقة املطلوبة .مبهماتها على وجه السرعة و

اء لوثائق وتلقي األدلة وتعيني اخلربللجنة االستئناف استدعاء الشهود وطلب تقديم ا .5

ن ي سلطة أخرى الزمة للنظر يف الطعوأخر وأي من األطراف بدفع تكاليف الطرف اآل وإلزام

 .ةبإنصاف وسرع

ت اإلجراءا ها للعموم حبيث تتيح هذهتضع جلنة االستئناف إجراءات عمل إضافية وتعلن .6

ه وللرد هذه املادة فرصة عادلة لبيان قضيت لكل من اللجنة أو اهليئة أو أي شخص يتظلم مبوجب

 قبل اختاذ جلنة االستئناف قرار بشأنها. 
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ائه ألغلبية بتأكيد حمل التظلم أو إلغتصدر جلنة االستئناف قرارها مسببًا وخطيًا با .7

أمام أي جهة   وال جيوز الطعن فيه أو التظلم منهفيذيًاويتخذ القرار الصفة النهائية ويعد سنداً تن

 أخرى.

ضائية قوتبت فيها أن تنظر أمام أي جهة  ال جيوز يف أي مسألة تعرض على جلنة االستئناف .8

 أخرى. 

 اخلمسون:الرابعة واملادة 

وري، حتى الفالصادرة عن اللجنة واجبة النفاذ  تعد التنظيمات والقرارات الصادرة عن اهليئة وكذلك

و جزء منها أأو القرارات ذات الصلة  تاف التنظيمايف حال التظلم منها مامل تقرر جلنة االستئناف إيق

 يتعذر تداركها.     ثار آيه عندما يكون تنفيذ التنظيم أو القرار مما يرتتب عل

 واخلمسون: اخلامسةاملادة 

إىل  وع ابتداًءفتحيل املوض جنائية، ارتكاب أي جرميةى أن املخالفة اشتملت علهيئة أو اللجنة إذا اتضح لل

 جراء الالزم.الختاذ اإلالنيابة العامة 

 واخلمسون: السادسةاملادة 

يدية، فعلى هليئة ما يؤثر على تقديم اخلدمات الرباجراءات اليت تتخذها إذا ترتب على العقوبات أو اإل

اليت  ءاتاإلجرامبوجب  دمة متى كان ذلك ضروريًااخلاهليئة اختاذ الرتتيبات املناسبة لضمان استمرار 

 حتددها الالئحة.

 واخلمسون: السابعةاملادة 

ن تستفيد من أللهيئة، وال جيوز ألي جهة  ةا الالئححسب ما حتدده الربيدية تكون ملكية قاعدة البيانات

 .الالئحةللضوابط اليت حتددها  تلك البيانات إال بعد موافقة اهليئة على ذلك وفقا

 واخلمسون: الثامنةاملادة 

 فيها. ة اليت تكون اململكة طرفًاال خيل هذا النظام بأحكام اتفاقيات الربيد الدولي

 :اخلمسونو التاسعةاملادة 

 .شر النظامنمن تاريخ  جمللس وذلك خالل تسعني يومًاعلى اقرتاح ا تصدر الالئحة بقرار من الوزير بناًء

 :الستوناملادة 

 من تاريخ نشره. عد تسعني يومًابا هذا النظام يف اجلريدة الرمسية ويصبح نافًذينشر 
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 :الستوناحلادية واملادة 

 هـ.21/2/1406( وتاريخ 4مللكي رقم )م/احيل هذا النظام حمل نظام الربيد الصادر باملرسوم 


