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 7من  1الصفحة 
 

 :مقدمة

 هـ بشأن12/07/1٤٤0واترخي ( ٤0٣ )مت إصدار هذه الوثيقة بناء عىل املهام التنظميية املس ندة للهيئة وفق قرار جملس الوزراء رمق

 تويل هيئة الاتصاالت وتقنية املعلومات الاختصاصات التنظميية والرقابية لقطاع الربيد.

 ين لقطاع الربيد.املس تفيدحتمي حقوق  األحاكم والاشرتاطات امللزمة اليت وهتدف هذه الوثيقة إىل وضع

 التعريفات املادة األوىل:

املعاين املبينة أمام لك مهنا ما مل يقتض الس ياق  – ه الوثيقةأيامن وردت يف هذ –يقصد ابللكامت أو املصطلحات أو العبارات اآلتية 

 خالف ذكل:

 هيئة الاتصاالت وتقنية املعلومات.  الهيئة:

 وثيقة متنحها الهيئة ملقديم اخلدمات تتضمن إذاًن ملامرسة خدمات الربيد.   الرتخيص:

 ترخيص.ص يقدم خدمة بريدية مبوجب أي خش قدم اخلدمة:م

 لك خشص يس تفيد من أي من اخلدمات الربيدية. املس تفيد:

: تشمل الرسائل، والبطاقات الربيدية، واملطبوعات، ومطبوعات ومكتوابت املكفوفني، والرزم الربيدية املرسةل عن البعائث الربيدية

 طريق الربيد من خشص أو إليه.

لك رزمة أو علبة أو كيس أو صندوق أو مادة مغلفة أو غريها حتتوي عىل مواد مادية، وتكون وفقًا للرشوط واألوصاف  الطرود:

 اليت تضعها الهيئة. 

 تشمل الطرود والبعائث الربيدية وما يف حمكهام، ولك ما ميكن نقهل عن طريق الربيد. املواد الربيدية:

 ما يأيت:  –عىل سبيل املثال ال احلرص  –نشطة املتعلقة ابلربيد مبا يف ذكل مجيع اخلدمات واأل اخلدمات الربيدية:

 تسمل ونقل وتوزيع وتسلمي املواد الربيدية، مبا يف ذكل الربيد الرسيع. .1

 حمطات الطرود. .2

 األنظمة.ال خيالف أحاكم  الربيدية، مباأي خدمة تقرر الهيئة دخولها يف نطاق اخلدمات  .٣

 الربيدية. الشخص اذلي يتقدم ملقدم اخلدمة بطلب إرسال املادة  املرسل:

 .اذلي ترسل إليه املادة الربيدية الشخص املرسل إليه:

 أحاكم عامة :ثانيةاملادة ال 

 .يف اململكة العربية السعوديةاملرخصني ق هذه الوثيقة عىل مجيع مقديم خدمات الربيد تطب .1

 ختالف هذه القواعد.ر عىل مقدم اخلدمة أي ممارسات ظحي .2

 ةياً بواسطة أنظمة آلية، مع مراعا، فإنه ميكن تنفيذه إلكرتونياً، أو آل هذه الوثيقة تنفيذ أي إجراء خطيعندما تتطلب  .٣

 ن الهيئة يف هذا الشأن.عاإللكرتونية، وما يصدر األنظمة واللواحئ والقرارات املنظمة للتعامالت 

وردت يف أي أنظمة أو لواحئ أو قرارات أو اتفاقيات أو واثئق أخرى معمول هبا  دللمس تفيال تقيد هذه الوثيقة أي حقوق  .٤

 يف اململكة.

وردت يف أي أنظمة  للمس تفيداخلدمة متوافقة مع هذه الوثيقة ومبا ال يتعارض مع أي حقوق  جيب أن تكون عقود مقدم .5

 أو لواحئ أو قرارات أو اتفاقيات أو واثئق أخرى معمول هبا يف اململكة.



  
 

 

 7من  2الصفحة 
 

متكن  جمانية هاتفية وإلكرتونية ،مع مقدم اخلدمة، وعىل مقدم اخلدمة توفري قنوات متعددة وسهةل التواصل حيق للمس تفيد .6

 .اإلعاقةذوي ألشخاص لمناس بة تواصل توفري وسائل  ةمع مراعا املرسةل، وتتبع املواد الربيدية املس تفيد من التواصل معه،

 عرب موقعه اإللكرتوين. وتعديالهتا الوثيقةنرش هذه ب مقدم اخلدمة يلزتم  .7

 محلاية حقوق املس تفيدين: العامة تاألحاكم والاشرتاطا :الثةاملادة الث

 هبا الالزتامالواجب عىل مقدم اخلدمة محلاية حقوق املس تفيدين األحاكم والاشرتاطات تتضمن هذه املادة احلد األدىن من  .1

 :ما ييل ومجملها

 .اخلدمة عىل يف احلصول املس تفيد حق .أ

 يف احلصول عىل املعلومات الصحيحة. املس تفيد حق .ب

 اخلدمة ابلسعر املعلن عنه.احلصول عىل يف  املس تفيد حق .ت

  .وجودة التجربة ،يف احلصول عىل ضامن جودة اخلدمة املس تفيد حق .ث

 .ورسية معلوماته ته،يف احرتام خصوصي  املس تفيد حق .ج

 يف معاجلة شكواه. املس تفيد حق .ح

 .يف التوعية املس تفيد حق .خ

 ما من شأنه حامية هذه احلقوق وفق التفصيل التايل كحد أدىن: بلك مقدم اخلدمة  يلزتم .2

 اخلدمة: عىل يف احلصول  املس تفيد حق .أ

مل تكن اخلدمة ما ودون أي نوع من المتيزي بني املس تفيدين، ، لطالهباتقدمي اخلدمة مقدم اخلدمة عىل  جيب .1

 من تقدميها. منعتهمضن الزتاماته املرخص هل بتقدميها، أو إذا وجدت أس باب نظامية حمل الطلب ليست 

  يف عقد اخلدمة. الاتفاق عليه وفقاً ملا متتقدمي اخلدمة مقدم اخلدمة عىل  بجي .2

 الانتشار والتوزيع اجلغرايف للمس تفيدين. ذ اكفية لتقدمي خدماته، مع مراعاةتوفري منافجيب عىل مقدم اخلدمة  .٣

 يف احلصول عىل املعلومات الصحيحة:  املس تفيد حق .ب

لقة بتقدمي خدماته عمجيع املعلومات املتو  الرشكة الشخصية، معلوماتجيب عىل مقدم اخلدمة أن ينرش  .1

 تشمل هذه عىل أن وتزويد الهيئة بنسخة مهنا، كرتونية، ويف منافذ تقدمي اخلدمة،للعموم عرب منصاته اإلل

 املعلومات حبد أدىن ما ييل: 

 امس الرشكة، وعنوان مقرها الرئيس، وفروعها، وبياانت الوصول إلهيا.  .أ

 اخلدمات اليت يمت تقدميها للمس تفيد.تفاصيل  .ب

دفعه من مطلوب  مقابل مايلوأي  ،ويشمل ذكل تعرفة اخلدمة ،اخلدماتتفاصيل أسعار  .ت

 .املس تفيد

 اخلدمة.ذ يلتنف  املتفق عليهوقت الو التارخي  .ث

 .خلدمة، واملس تفيدمقدم افاصيل رشوط والزتامات ت .ج

 وإعادة املقابل املايل. ،الالزتاماتعند اإلخالل بأحد  قواعد وإجراءات التعويض، .ح

 .إللزتاماتهمقدم اخلدمة أو املس تفيد  ، أو عدم تنفيذإخاللاملرتتبة عىل اآلاثر  .خ

 املس تفيدين. شاكوىإجراءات التعامل مع  .د
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 .اخلدماتمعايري جودة  .ذ

 التعامل مع املواد اليت تعذر تسلميها. جراءاتإقواعد و .ر

 .-إن وجدت-عروض  فاصيل أي خصومات أوت .ز

تفاصيل أي قيود أو اس تثناءات عىل اخلدمة، وأي رسوم س تطبق عند جتاوز هذه القيود أو  .س

 .-إن وجدت  –الاس تثناءات 

، مع توضيح تلكفة العنوان املرسل إليه، أو تعديل املواد الربيديةطلب إعادة  جراءاتإقواعد و .ش

 اإلرجاع ومن يتحملها.

 ، ومنافذ تقدمي خدماته.مقدم اخلدمةواصل مع التو ، تتبع املواد الربيدية وسائل .ص

 الربيدية.املواد تتبع حتديث حاةل  .ض

 األس ئةل واألجوبة الشائعة. .ط

بشلك يسهل ، وسهةل واحضة بعباراتمكتوبة أعاله جيب أن تكون مجيع املعلومات املشار إلهيا يف الفقرة  .2

 العربية واإلجنلزيية. أن تتوفر ابللغتنيو الوصول إلها واستيعاهبا من قبل املس تفيدين، 

مضلةل  وصــف اخلدمــة أو اإلعــالن عهنــا أو عرضهــا بأســلوب حيتوي عىل بياانتمقدم اخلدمة  عىلحيظر  .٣

 .أو غري حصيحة

 : اخلدمة ابلسعر املعلن عنهحق املس تفيد يف احلصول عىل  .ت

 .أو وافق عىل تقدميها ،املس تفيدعن اخلدمات اليت طلهبا  ال جيوز ملقدم اخلدمة تقايض أي مقابل مايل إال .1

يف  املس تفيد من قبل ا هو معلن عنه، وموافق عليهابخملالفة ملأي مقابل مايل دمة تقايض ال جيوز ملقدم اخل .2

 عقد اخلدمة بشلك واحض.

ابخلدمة  س تفيد للجهات احلكومية واملتعلقنيابة عن امل اذلي دفعه ايل املقابل امل حتصيلجيوز ملقدم اخلدمة  .٣

 .تقدمي ما يثبت دفع املبلغ للجهات احلكوميةو  املس بقة عىل ذكل، أخذ موافقة املس تفيدبعد  ،حمل التعاقد

 التجربة:يف احلصول عىل ضامن جودة اخلدمة، وجودة املس تفيد ق ح .ث

من قبل مقدم اخلدمة، عىل أن  عهنااملعلن  م بضامن جودة اخلدمة املقدمةزت يلأن جيب عىل مقدم اخلدمة  .1

 وتضميهنا يف عقد اخلدمة. ،املعايري ادلولية املتعارف علهيا يف هذا اجملالتكون متوافقة مع 

املعلن عهنا من قبل مقدم  املايلوإعادة املقابل  جيب عىل مقدم اخلدمة تطبيق قواعد وإجراءات التعويض .2

 للتلف أو النقص أو الفقدان. واد الربيديةاخلدمة املقدمة، أو تعرض امل يف حال عدم الالزتام جبودة اخلدمة،

 .بناء عىل نتاجئ القياس مس تواها، وقياسها، ورفع س تفيدامل جيب عىل مقدم اخلدمة وضع معايري جلودة جتربة  .٣

 :هخصوصيه ورسية معلومات حرتاميف ا املس تفيد حق .ج

ا من التعدي علهيا بأي وس يةل هتيوحام ،مجيع معلومات املس تفيد ةمقدم اخلدمة احملافظة عىل رسي جيب عىل .1

الاطالع علهيا، أو إفشاهئا، أو نرشها، أو أو ختاذ اكفة التدابري الالزمة ملنع الوصول إلهيا، وااكنت، 

 خيالف األنظمة.اس تخداهما أو تعديلها مبا 



  
 

 

 7من  4الصفحة 
 

مبوجب مسوغ ين ما مل يكن هذا اإلفصاح مسموح به املس تفيدال جيوز ملقدم اخلدمة اإلفصاح عن معلومات   .2

 رمسياً يف الرصحية، أو من ميثهل املس تفيدوفقاً لألنظمة املعمول هبا يف اململكة، أو بناًء عىل موافقة نظايم 

 من الهيئة. توجيه ذكل، أو بناء عىل

ين دلهيا، وتوثق أي املس تفيداخلدمة وضع س ياسات واحضة تقيد الاطالع عىل معلومات  جيب عىل مقدم .٣

 .هول عىل معلوماتدخ

حتديد وتعريف أغراض طلب ومجع وحفظ اإلفصاح عن س ياسة اخلصوصية، و  اخلدمة مقدمجيب عىل  .٤

 .ين، وحيظر اس تخدام تكل املعلومات لغري األغراض املفصح عهنااملس تفيدمعلومات 

 ابالطالع نظاماً  وعدم السامح لغري املرصح هلم واد الربيديةاملحمتوى احملافظة عىل مقدم اخلدمة  عىلب جي .5

 .اعلهي

 يف معاجلة شكواه: املس تفيد حق  .ح

 جيب عىل مقدم اخلدمة تأسيس قسم خاص لتلقي وإدارة ومعاجلة شاكوى املس تفيد. .1

( يوماً من اترخي 120يتجاوز اترخي تقدمي الشكوى )حيق للمس تفيد تقدمي شاكواه إىل مقدم اخلدمة، عىل أال  .2

 .واد الربيديةإيداع امل

عىل أال  وتطويرها، ،تفيدينوواحضة ملعاجلة شاكوى املس   جيب عىل مقدم اخلدمة وضع إجراءات حمددة .٣

 أايم من اترخي تقدمي الشكوى مع مراعاة اآليت: ( عرشة10)دليه  الشكوىتتجاوز مدة معاجلة 

سواء إلكرتونية أو عرب الاتصال الهاتفي  ،الشكوى متاحاً عرب اكفة الوسائل املمكنة أن يكون تقدمي .أ

بوس يةل واحدة لتقدمي شكواه، وأن يكون الوصول  املس تفيدأو احلضور الشخيص، وعدم إلزام 

 إىل هذه الوس يةل واحضاً وسهاًل.

 حتفظ وتوثق فيهنظام إلكرتوين،  عربعاجلة الشكوى دلى مقدم اخلدمة أن تكون إجراءات م .ب

 إجراءات معاجلة الشكوى من بداية تقدميها حىت إغالقها.

 .س تفيدينورضا امل  الشاكوى،أن تتوافق هذه اإلجراءات مع املعايري ادلولية املتعلقة مبعاجلة  .ت

( SMSملدة املتوقعة ملعاجلة الشكوى عرب رساةل نصية )، وابرمق مرجعي لشكواه املس تفيد تزويد .ث

 املس تفيد إشعارعة قبل معاجلة الشكوى جيب ورقية، ويف حال انهتاء املدة املتوقأو إلكرتونية أو 

احملددة ملعاجلة مع مراعاة املدة  ،مبس تجدات معاجلة شكواه، واملدة اجلديدة املتوقعة إلهناهئا

 الشكوى.

( أو إلكرتونية أو SMSعن نتيجة شكواه عرب رساةل نصية ) وواحض برد مكتوب فيديزود املس ت  .ج

 ، دون توضيح اإلجراء املتخذ.ة مثل عبارة )مت معاجلة الشكوى(ية، وال يكتفى بعبارات خمترص ورق 

دليه مع أنظمة  املس تفيدينجيب عىل مقدم اخلدمة العمل عىل تاكمل األنظمة اإللكرتونية ملعاجلة شاكوى  .٤

 اإللكرتونية. الهيئة
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ال تقل اإلجراءات اليت متت علهيا ملدة  ومجيع س تفيددمة حفظ الشكوى املقدمة من امل جيب عىل مقدم اخل .5

 من اترخي إغالق الشكوى. ة ميالديةس نعن 

 ،املرخص بتقدميها خلدمةمتعلق ابإذا اكن حمل الزناع اخلدمة مقدم ضد املس تفيد ة شكوى مبعاجل ختتص الهيئة .6

 األمور التالية:، ومهنا عىل سبيل املثال تقدمي اخلدمة الربيدية بشأناملربم  دأو العق

 انقصة أو اتلفة احملتوى. مواد بريدية .أ

 .واد الربيديةتأخر وصول امل .ب

 معادة. مواد بريدية .ت

 مسلمة ابخلطأ. مواد بريدية .ث

 حقوق املس تفيد الواردة يف هذه الوثيقة. .ج

 ،ملعاجلة الشكوى بعد انهتاء املدة النظامية املمنوحة ملقدم اخلدمة الهيئةإىل  شكواهتصعيد  للمس تفيدجيوز  .7

يوماً من  ٣0عىل أن يكون ما س بق خالل فرتة ال تزيد عن  ،بدون معاجلهتا هاأو إغالق  ،لهياع الرددون 

جتاوز هذه  للهيئةاترخي إغالق الشكوى من قبل مقدم اخلدمة أو انهتاء املهةل النظامية املمنوحة هل، وجيوز 

خالل تكل للهيئة مي شكواه من تقد س تفيدها وجود أس باب واقعية منعت امل املدة يف احلاالت اليت يتبني ل 

 .الفرتة

الهيئة  قبول الشكوى ابتداء قبل تقدميها إىل مقدم اخلدمة يف احلاالت اليت تس تدعي التدخل ةللهيئجيوز  .8

 .وفق تقديرها

جيوز للهيئة عدم قبول الشكوى فوراً إذا رأت أهنا غري واقعية أو غري مبنية عىل جحج قوية أو غري مكمتةل  .9

جمحفاً، أو اكنت طبيعة الشكوى أو الطلب خارج عن اختصاص الهيئة، أو أن الشكوى أو اكن الطلب 

نت عبارات غري الئقة، مع إبالغ املس تفيد بسبب الرفض.  مكررة، أ ومضم

ا مب الهيئةوقائعها، وأن حيدد طلباته، وأن يزود  ذكرأن ي الهيئةعند تقدمي شكواه إىل  املس تفيدجيب عىل  .10

 لشكوى.اب تتعلق ستنداتتطلبه من بياانت أو م 

إحالهتا إىل مقدم اخلدمة لإلفادة عهنا فيتوجب عىل  ومن مث الهيئة،شكواه أمام  س تفيدامل يف حال تصعيد  .11

 لتايل:القيام اب معل ( أايم٣خالل مدة ال تتجاوز ) األخري

 احملدد.حلل الشكوى ابلرتايض خالل املهةل  املس تفيدالتواصل مع  .أ

، وموقف مقدم إجراءات معاجلهتاوبنسخة من جسل الشكوى متضمناً تفاصيل  الهيئةتزويد  .ب

 اخلدمة حيالها.

 ملعلومات واملستندات املطلوبة يف الشكوى.اب الهيئةتزويد  .ت

ددة أو ابلتفاصيل واملعلومات واملستندات املطلوبة خالل املدة احمل الهيئة مقدم اخلدمة إفادة يف حال عدم .12

 .معلوماتمن  دلهياابلبت يف الشكوى وإصدار قراراها وفقاً ملا يتوفر  الهيئةتقوم  عدم حل الشكوى ابلرتايض
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 ( أايم معل5به، ومبا ال يتجاوز )الصادر يف الشكوى فور تبليغه  الهيئةجيب عىل مقدم اخلدمة تنفيذ قرار  .1٣

  من اترخي اإلبالغ.

إذا رأت  -وميكن للهيئة كررة وإجياد حلول جذرية لها، اخلدمة دراسة أس باب الشاكوى امل مقدمب عىل جي .1٤

 كررة واإلجراءات الواجب إتباعها.أن تضع معايري تتعلق بعدد ونوعية الشاكوى امل - مناس بة ذكل

من  اختذهوما  ،إليهبتقارير وإحصائيات تفصيلية عن الشاكوى الواردة  الهيئةاخلدمة تزويد  مقدمجيب عىل  .15

 .الهيئةدوري حبسب ما تطلبه إجراءات حيالها بشلك 

 املصعدة إلهيا مع مراعاة التايل: املس تفيدينإجراءات حمددة ملعاجلة شاكوى  الهيئة ضعت .16

حىت  الشكوى من اترخي تقدمي معل ( يوم٣0) ى الهيئةتتجاوز مدة معاجلة الشكوى دل أن ال .أ

يف بعض احلاالت الاس تثنائية اليت تس تدعي مدة أطول متديدها  للهيئةإصدار قرار بشأهنا، وجيوز 

 مع إخطار مقدم الشكوى بذكل.

 تصنيف الشاكوى ووضع معايري ملعاجلة الشاكوى حسب طبيعة اخلدمة حمل الشكوى.    .ب

 ى.اخلدمة إاتحة مجيع مواردمه لفرق التفتيش أو املتابعة أو التنفيذ املتعلقة مبعاجلة الشاكو  عىل مقدمجيب  .17

 يف توعيته: املس تفيد حق .خ

 ، حبسبموقعه اإللكرتوين، ومنافذ تقدمي اخلدمة ين عىلاملس تفيد والزتاماتيلزتم مقدم اخلدمة بنرش حقوق  .1

 .اليت حتددها الهيئة الاشرتاطات

ومتابعة آراهئم  ،رضامه، وقياس مدى املس تفيدينط وبرامج لرفع وعي إعداد وتنفيذ خطبمقدم اخلدمة يلزتم  .2

 بشأن اخلدمات املقدمة وجودهتا. ومتطلباهتم

  عقد اخلدمة:: رابعةالاملادة 

 ضمن حبد أدىن ما ييل:تعىل أن ي  ،للمس تفيدعقد خدمة ة يعىل أوراقه الرمس  يصدرجيب عىل مقدم اخلدمة أن  .1

 تفاصيل اخلدمة املتعاقد علهيا، واملقابل املايل. .أ

 حمل العقد، وحالهتا. الربيديةاملواد تفاصيل حمتوى  .ب

 (.رمق التواصل، عنوانه ،اجلنس ية التجاري،/ السجل  ةهويال رمق مس، الابياانت املرسل ) .ت

 .(-موقع التسلمي -عنوانه و ، ورمق التواصل، بياانت املرسل إليه )امسه اكمالً  .ث

 بطريقة موثقة. ، أو أخذ موافقته إلكرتونياً عقد اخلدمة وكتابة امسه تفيد عىلتوقيع املس   .ج

 اترخي عقد اخلدمة. .ح

 بياانت موظف مقدم اخلدمة، وتوقيعه. .خ

 .رسلاملإقرار موظف مقدم اخلدمة ابالطالع والتحقق من أصل هوية  .د

 رمق البوليصة. .ذ

اخلدمة عبء ويقع عىل مقدم  العقد،إبرام من اترخي  ميالدية ةس نعن حفظ عقد اخلدمة ملدة ال تقل جيب عىل مقدم اخلدمة  .2

 عند وجود أي نزاع. موافقة املس تفيدإثبات 
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 .من عقد اخلدمة ورقية أو إلكرتونية بنسخة ب عىل مقدم اخلدمة تزويد املس تفيدجي .٣

، الاس تالم اترخييتضمن مقدار املبلغ، واخلدمة املقدمة، و ؛همبلغ دفعأي  اس تالم بس ندزويد املس تفيد جيب عىل مقدم اخلدمة ت .٤

 اترخي اس تالم املبلغ.من  ميالدية ةس نتقل عن  الملدة  الس ندقدم اخلدمة الاحتفاظ هبذا وعىل م

العمل  عىل األكرث من اترخييوم معل ( 15ها، وذكل خالل )أي مبالغ زائدة دفع  قدم اخلدمة أن يعيد إىل املس تفيدجيب عىل م .5

 .هبا

 : واد الربيديةتسلمي امل: امسةاملادة اخل

فقدان أو  ويعد مسؤوال عن أي املسجل يف عقد تقدمي اخلدمة، إىل عنوان املرسل إليه، عىل مقدم اخلدمة تسلمي املواد الربيدية .1

 .احلاصل بسببه التسلميأو خطأ يف  تأخري

لتحقق من حصة هوية املس تمل، وإثبات ل إىل املرسل إليه أو من يفوضه، وعىل مقدم اخلدمة وضع إجراءات  واد الربيديةتسمل امل .2

 اس تالمه.

 مت تسلميها ابخلطأ. مواد بريديةاسرتداد أي اخلدمة  عىل مقدم .٣

، فعىل مقدم اخلدمة من قبل املس تفيد ، أو ألي سبب آخراس تالهمابسبب رفض املرسل إليه  واد الربيديةتعذر تسلمي امل إذا .٤

عىل أن تراعي هذه القواعد منصاته ومنافذ تقدمي اخلدمة،  املعلنة يف قواعد واجراءات التعامل مع املواد اليت تعذر تسلميهاتطبيق 

 ، وتوافق هذه القواعد واإلجراءات مع القواعد ادلولية يف هذا الشأن. التسمل الواجب أن تمت إلجراءاحملاوالت عدد 

تسلميها يف جسل خاص موثق ينشأ  اليت تعذر واد الربيديةلتعامل مع املل اإلجراءات اليت متت  وحيفظ عىل مقدم اخلدمة أن يقيد .5

 .من اترخي اإلجراء املتخذ ة ميالديةس نعن ال تقل ملدة  ض، وذكللهذا الغر 

 املس تفيد: الزتامات :سادسةال املادة 

 دفع املقابل املايل ملقدم اخلدمة حبسب املتفق عليه يف عقد اخلدمة. جيب عىل املس تفيد  .1

للجهات احلكومية واملتعلق ابخلدمة حمل  بدفعه اخلدمةمقدم  وافق عىل أن يقوم املقابل املايل اذليدفع جيب عىل املس تفيد  .2

 .املقابل املايل للجهات احلكومية مت تقدمي ما يثبت دفع هذاوالتعاقد، 

 قبل توقيع اس تالهما. املواد الربيديةالتحقق من سالمة )املس تمل(  املس تفيد عىل .٣

اخلدمة عن طريق إحدى وسائل التواصل يبلغ مقدم أو عرث علهيا أن ال ختصه،  مواد بريديةسلمت إليه أي مس تفيد جيب عىل  .٤

 املعمتدة.

 أو تعديل العنوان: واد الربيديةإعادة امل: طلب بعةاملادة السا

وعىل مقدم اخلدمة  ،قبل تسلميها للمرسل إليه، املرسل إليهتعديل عنوان  ، أوواد الربيديةإعادة امل يطلبجيوز للمرسل أن  .1

منصاته ومنافذ تقدمي اخلدمة،  عىلاملعلنة ، أو تعديل العنوان املرسل إليه و الربيديةملواد قواعد واجراءات طلب إعادة اتطبيق 

 ا من رسوم قد تطلب من املس تفيد.رتتب علهييواعد ادلولية يف هذا الشأن، وما ع القمع مراعاة توافق هذه القواعد واإلجراءات م


