
 اجراء اصدار تراخيص الخدمات البريدية 

طهب انحصىل عهى انتشخٍص بًضاونة انخذيات انبشٌذٌة ورنك يٍ خالل َظاو "سجالت" إنى ٌقدم  (1

 تُظٍى قطاع انبشٌذ، وانًشتًم عهى انبٍاَات انتانٍة:

 اسم طالب الترخٌص وجنسٌتة . -أ 

 العمل او االعمال البرٌدٌة المراد الترخٌص لها  –ب 

 عنوان المقر لطالب الترخٌص ، وٌجب ان ٌكون مملوكا او مستأجرا له بعقد رسمً  –ج 

 توقٌع طالب الترخٌص او المفوض  –د 

 اي بٌانات اخرى تطلبها ادارة تنظٌم قطاع البرٌد  –ه 

 دٌنار بحرٌنً  111ٌقوم طالب الترخٌص بسداد رسوم تقدٌم الطلب وقدرها  (2

 ة تنظٌم قطاع البرٌد بالمستندات التالٌة :ٌجب على طالب الترخٌص تزوٌد ادار (3

 نسخة من السجل التجاري  -أ 

عقد تأسٌس الشركة فً حال كون طالب الترخٌص شركة قائمة ، واعتماد توقٌع المسؤلٌن القائمٌن  –ب 

 علٌها ومدٌرها االداري والمالً .

 ة مخلة بالشرف واالمانة شهادة حسن سٌرة وسلوك تثبت ان طالب الترخٌص غٌر محكوم علٌه بجرٌم –ج 

 نسخة من بطاقة اثبات الشخصٌة لطالب الترخٌص او من ٌمثلة  –د 

 شهادة مالٌة برأس المال المطلوب حسب النشاط المراد  –س 

 اي مستندات اخرى تطلبها ادارة تنظٌم قطاع البرٌد –ه 

خالل عشرة اٌام تقوم ادارة تنظٌم قطاع البرٌد بفحص طلب الترخٌص ، ورفع توصٌتها للوزٌر  (4

عمل من التارٌخ المعتمد لتقدٌم الطلب ، وٌصدر الوزٌر قرارة بالموافقة او بالرفض خالل ثالثٌن 

 ٌوما عمل من التارٌخ المذكور 

( 7اذا تمت الموافقة على طلب الترخٌص ، ٌقوم طالب الترخٌص بسداد رسوم الترخٌص خالل ) (5

 اٌام عمل من تارٌخ الموافقة 

( اٌام عمل 11عد سداد الرسوم ، وسلم لطالب الترخٌص شهادة الترخٌص خالل )ٌصدر الترخٌص ب (6

 من تارٌخ السداد 

( اشهر من تارٌخ 6ٌلغى الترخٌص اذا لم ٌباشر المرخص له االعمال المرخص له بها المادة ) (7

 اصدار الترخٌص



 

 عقوبة مزاولة العمل بدون ترخيص 

كل شخص ٌمارس الخدمات البرٌدٌة بدون ترخٌص ساري المفعول ٌرتكب مخالفة وٌكون عرضه لعقوبة 

 والالئحة المرافقة للقانون  2114( لسنة 44السجن او الغرامة وفقا لقانون البرٌد رقم )

 

 تعرفة الخدمات البريدية

تخضع التعرفة التً ٌحددها المرخص له نظٌر االعمال البرٌدٌة للرقابة من قبل ادارة تنظٌم قطاع  (1

 البرٌد 

وفً كم حال ٌجب أال تقم انتعشفة انتً ٌتقاضاها انًشخص نه عٍ انبعٍثة انبشٌذٌة انتً تقم وصَها  (2

ً( عٍ األجش انزي جشاو بانُسبة نهُقم انعاجم وانىثائق وانًستُذات داخم انًًهكة )يحه 05عٍ 

ٌستىفٍه بشٌذ انبحشٌٍ َظٍش خذية انبشٌذ انًسجم، وانششكات انتً ٌتبٍٍ اَها تتقاضى أقم يٍ انتعشفة 

 .انًشاس إنٍها تكىٌ عشضة نتطبٍق انجضاءات عهٍها

 معايير جودة الخدمات 

ٌٌر الجودة تكون جمٌع الشركات والمؤسسات العاملة فً توفٌر الخدمات البرٌدٌة مسئولة عن وضع معا

 الخاصة بخدماتها .

 تجديد التراخيص 

ٌجب على الشركات والمؤسسات المرخص لها ابداء رغبتها فً تجدٌد تراخٌص قبل ثاللثة اشهر من تارٌخ 

 انتهائها لضمان عدم انقطاع خدمتها .

 معلومات اخرى 

 ٌلزم المرخص له بتوفٌر المعلومات التالٌة للزبائن :

  صورة من شهادة ترخٌصها 

  قائمة بأجره الخدمات البرٌدٌة 

  قائمة بمستوٌات الخدمات 

 قواعد واجراءات التعوٌض 

 اجراءات التصرف فً المواد البرٌدٌة التً لم ٌتم تسلٌمها 

 كما تلتزم بتقدٌم البٌانات التً تطلبها ادارة تنظٌم قطاع البرٌد فً الموعد الذي تحدده .

 


