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هــل تعــرفــون أنه يحظر إرســال البضائــع 
البريديـــة  بالشبكــة  الممنوعــة والخطــرة 

الدولية؟

وجـــه  علـى  البضائـــع  هــــذه  وتتضمـــن 
الخصـوص األشـياء المتفجـرة مثـل األلعاب 
الناريـــة  وبـارود البنـــادق واأليــروســـول 
شــــحن  وأدوات  المضغوطـــة  والغـــازات 
والثقـاب  والعطـور  )القداحـات(  الوالعـات 
األخـرى  لالشـتعال  القابلـة  والمنتجـات 
والمـواد التـى تسـبب للتـآكل مثـل الزئبـق، 
كمـا أن المـواد المزورة والمقلـدة ممنوعة.

راجعــوا مضمــون طـردكم قبل 
إرساله.

ولمعلومات أوفــى، الرجــاء اإلطــالع علـى 
صفحة:

أو االتصال بالبريد أو الجمارك لديكم.

تتميز  خدمة  بتقديم  لديكم  البريد  يتعهد 
بالنوعية وتوزيع رزمكم وطرودكم في 
عليكم  يجب  ولكن  ممكنة.  مهلة  أفضل 

مساعدته في هذا الغرض.

فعند إرسال رزمة إلى الخارج، يجب أن 
تعرفوا أن بعض المواد والمستحضرات 
وبعض األشياء يحظر وجودها في تيار 

التدفق البريدي الدولي.

وتعتبر بعض المنتجات* خطـــرة وتمثل 
نقـلها  عنـــد  حقيقيـــة  احتماالت خطــر 
الجوي  النقل  تشريع  يمنع  لذا  بالجو. 
البريدية.  الطرود  في  إدراجها  الدولي 
)القداحات(  والوالعات  الذخيرة  وترد 
والدهــانات بالزيت والعطـــور والثقاب 
ضمن  وخالفـــه  الزئبــــق  ومــركبات 

المنتجات التي تعتبر خطرة.

منتجات  إرسال  الممنوع  من  أنه  كما 
أخــــرى مثل المــواد المـزورة والســـلع 
المقلــدة والقطع النقديـــة واألشــياء ذات 

القيمة والحيوانات الحية بالبريد.

الرزم  محتوى  مسؤولية  تتحملون  فأنتم 
المسلَّمـــة للبريــــد. وســوف تتم معالجة 
الرزمـــة التي تتضمن بعيثــة ممنوعــة 
وفقاً للتشــريع القومي المناســب وقـد يتم 
إعدامها. وعلى أي حال، في حالة عدم 
يمكن  ال  والقيود،  بالممنوعات  اإللتزام 

المطالبة بأي تعويض.

وللحصــول علـــى معلــومات إضافيــة، 
الرجـاء االطالع علــى هـــذه النشـرة أو 

االتصال بخدمة العمالء بالبريد لديكم.

* وقد تختلف الشروط في حالة ما إذا تم إرسال هذه 
المنتجات عبر األراضي القومية فقط، استعلموا 

لدى البريد فى بلدكم.
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أمثلة تصف البضائع بطريقة أكثر دقة المواد و األشياء القابلة لالنفجار
بحيث تتيح قبول البعيثة 
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المواد السامة والمعدية *

مواد مشعة *

المواد المسببة للتآكل

منتجات خطرة متنوعة *

األلعاب النارية
المفرقعات

الذخيرة
بارود البنادق

صواريخ االستغاثة

قد تُرفض البعائث إن لم تتم اإلشارة بوضوح إلى وجود بضائع خطرة في وصف المحتوى 
على النموذج الجمركي
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األشياء الممغنطة
ثاني أكسيد الكربون الصلب )الثلج الجاف(

بطاريات وخاليا الليثيوم

المنتجات الكيميائية المستخدمة فى حمامات السباحة
فوق أكسيد الهيدروجين )الماء االوكسيجينى أو 

بيروكسيد الهيدروجين(
مواد التبييض

* يمكن أن ينقل البريد بعضاً من هذه المواد بكميات محدودة للغاية.
الرجاء االتصال بالبريد لديكم للحصول على معلومات أوفى.

الوالعات )القداحات(
شحن الوالعات )القداحات(

الدهانات الزيتية وطالء الخشب أو المينا المزججة المكونة من 
المواد المذيبة

الصمغ
العطور ومستحضرات ما بعد الحالقة

طالء األظافر ومزيل الطالء والمادة الهالمية )أو الجيل( لألظافر

شوكوالتة
سكريات
قمصان

ثياب نسائية )فستان(

بدلة الغوص
قناع الغوص

زعانف السباحة والغوص
أنبوب التنفس تحت الماء 

)سنوركل(

مضارب رياضية 
كرة

أحذية

الخيام
أكياس النوم

إيبوبروفين
مضاد للحموضة

الصابون 
أحمر الشفاه

المرآة
غطاء المقاعد

السماعة الطبية



البطاريات
وخاليا الليثيوم

األشياء
الرجاء تغليفالممنوعة
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به  إلكتروني  جهاز  إرسال  تودون 
بطاريات أو خاليا بالليثيوم إلى الخارج؟

تأكدوا من أن البريد لديكم يقبل رزماً 
خاليا  أو  بطاريات  بهــا  طــروداً  أو 

بالليثيوم.

بنعم، يجب وضع  وإذا كانت اإلجابة 
هذه البطاريات أو الخاليا فـــي أجهزة 
صغيـــرة إلكترونيـــة وال يمكـــن أن 

تتجاوز كمية معينة.

منتجات مرفوضة

منتجات مقبولة

األشياء الممنوعة

هل كنتم تعلمون؟

األشياء المقبولة

اإلرشادات العامة

بطاريات غير مركبة فى المعدات

)التى تتجاوز بطارياتها حد الحجم والقوة المقبول(

GPS ماسح ضوئى )سكانر(نظام تحديد الموقع

الهواتف الذكية

الكاميرات الرقمية

ماكينة حالقة 
كهربائية

سماعات 
بلوتوث

أدوات قياس

أجهزة التابلتاأللعاب اإللكترونية

أجهزة حاسوب 
محمولة

كاميرا فيديو

أجهزة اتصال 
السلكي

قارئ DVD محمول

قارئ
MP3 

الدراجات الكهربائية

الكراسي الكهربائية المتحركة

مولدات كهربائية صغيرة

البطاريات المنفصلة الخاصة 
بجهاز الهاتف

بطاريات غير مركبة فى جهاز

أجهزة الحاسوب المحمولة 
والمزودة ببطارية خارجية

دليل سريع
تكون  أن  يجب  الدولي،  للبريد  بالنسبة   
األجهزة  في  مركبة  الليثيوم  بطاريات 

اإللكترونية.
 ال يجب أن تتضمن الرزم أكثر من 4 خاليا 

أو أكثر من بطاريتين من الليثيوم.
 ال يمكن قبول بطاريات الليثيوم بمفردها أو 

مجرد معبأة مع المعدات في البريد الدولي.
 يجب أن يكون التغليف الخارجي متيناً.

 يجب تغليف محتوى الطرد بطريقة صحيحة 
لتجنب تحركه و/أو أن يتلف خالل النقل.

 ال يمكن بأي حال من األحوال قبول البطاريات 
التي بها عيب أو التالفة.

يمكن للبريـــد أن ينقــــل العـديـــد مـن 
األشياء ولكن بعض األشياء ممنوعة 

صراحة فى تيار البريد الدولي

بعض اإلرشادات العامة لتحضير 
رزمتكم أو طردكم الموجه إلى 

الخارج.

* فى بعض الحاالت المحددة تماماً، يمكن 
إرسال بعض هذه األشياء فى الدولي بشرط 
أن يتم اتباع تعليمات التغليف بدقة متناهية 

أو أن يتم إرسال هذه األشياء بواسطة بعائث 
بقيمة مصرح بها أو بعائث مسجلة.

بخصوص النقود واألشياء ذات 
القيمة، يمكن لبعض البالد أن 

تحظر دخولها إلى أراضيها 
حتى لو كانت مرسلة في بعائث 

بقيمة مصرح بها أو ببعائث 
مسجلة. وبالتالي، راجعوا 

دائماً البريد لديكم قبل إرسال 
هذه األشياء.

الحية  الكائنات  بعض  إرسال  يمكن 
)العلق(  الحجامة  ودود  النحل  ومنها 
تكون  أن  بشرط  بالبريد  القز  ودود 
العلب أو الرزم التي تنقل بها تحميها 
البريديين  العاملين  أيضاً  وتحمي 

والزبائن. ويجب إرسال مثل هذه
أن  ويجب  األولوية  بالخدمة  البعائث 
-كائنات  عاجل  عبارة  بوضوح  ترد 
الغالف.  بحذرعلى  التداول  حية- 
منه  المرسل  اسم  ذكر  يتم  أن  ويجب 

وعنوانه على الغالف من الخارج.

المخدرات والمواد ذات التأثير النفسي مثل 
لمراقبة  الدولية  الهيئة  حددتها  التي  تلك 
الممنوعة  األخرى  العقاقير  أو  المخدرات 

في بلد المقصد.

المواد المخلة باآلداب أو المنافية 
لألخالق.

البضائع المزورة والمقلدة.

األشياء التي قد تنطوي، بحكم طبيعتها أو 
تغليفها، على أي خطر على المستخدمين 

أو عامة الجمهور أو قد تلوث أو تتلف 
البعائث األخرى أو المعدات البريدية أو 

ممتلكات الغير.

الحيوانات الحية والزواحف*.

القطع النقدية أواألوراق المصرفية أو أي 
قيم لحاملها أو شيكات السفر أوالبالتين 

 أو الذهب أو الفضة أو الحلي أو األحجار 
الكريمة أو أي أشياء ثمينة أخرى )ال 

يمكن إدراجها في بعائث بقيمة مصرح 
بها(*.

استخدموا مظاريف مبطنة لألشياء 
ذات الحواف الحادة لتجنب تلف الغالف 

الخارجي.

استخدموا ورقاً مقوى )كارتون( خارجياً 
متيناً بما يكفي لتحمل وزن المحتوى.

اكتبوا عبارة "قابل للكسر" أو "قابل 
للتلف"، عند االقتضاء.

ال ينبغي تالمس األشياء القابلة للكسر 
وال اتصالها بالورق المقوى )الكارتون( 

الخارجي، يجب تغليف هذه األشياء بورق 
الفقاعات الهوائية أو بالبوليسترين بسمك 

ال يقل عن 5 سم.

الرجاء ذكر اسم وعنوان المرسل منه 
بوضوح على الغالف الخارجي ليمكن 
بإعادة البعيثة في حالة عدم التوزيع.

أغلقوا جيداً جميع فتحات الطرد بشريط 
الصق متين.

يجب جعل األطراف الحادة لدبابيس 
الورق مسطحة وتغطيتها بشريط الصق.

إذا كنتم ترغبون إعادة استعمال العلب 
المصنوعة من الورق المقوى )الكارتون(

أو أي وعاء سبق استخدامه لنقل أي 
أشياء، فالرجاء االهتمام بأن يكون بحالة 
جيدة. وفي الواقع، إذا كان المحتوى تالفاً 

بسبب التغليف الضعيف، قد يتم رفض 
طلب التعويض الذي تقدمونه.

فكروا في استخدام أوعية أركانها مدعمة 
إذا كان المحتوى ثقيالً.

إن إرسال البضائع المزورة والمقلدة غير مشروع في البريد.
إن البضائع المزورة والمقلدة تنتهك حقوق المؤلف وتشكل جريمة اقتصادية.

على أي حال، تشكل المنتجات مثل األدوية المزورة خطراً حقيقياً على الصحة وقد يؤدي 
في بعض الحاالت إلى الوفاة.

إن البريد يتعاون تعاوناً وثيقاً مع السلطات الجمركية لمنع نقل البضائع 
المزورة والمقلدة بالشبكة البريدية.

قد يتم حجز أي رزمة تتضمن بضائع مزورة أو مقلدة 
وإعدامها. ! 


