شركة بريد ليبيا
إدارة الخدمات البريدية
عرض فني مـقـدم بـشـأن نـقل وتـوزيـع
الـبـريـد السريع المحلي
أوال :اإلمكانيات المادية والبشرية المتاحة :
 .1أكثر من  200مكتب بريد منتشرة جغرافيا على مستوى ليبيا .
 .2تمتلك الشركة أسطول مخصص لنقل وتوزيع البريد عبر شبكة بريدية تغطي كامل
التراب الليبي .
 .3الموارد البشرية القادرة على تقديم الخدمة بشكل جيد .
 .4تبعية الشركة لقطاع االتصاالت األمر الذي يتيح لها استخدام اإلمكانيات المشتركة
في تسهيل أعمال النقل والتوزيع.

ثانيا  :المهل المقترحة للتسليم واالستالم :
 .1داخل مدينة طرابلس وضواحيها خالل  24ساعة من االستالم .
 . 2خارج مدينة طرابلس ( بالمدن الرئيسية القريبة ) وهى (الزاوية  .صرمان .
صبراتة  .العجيالت  .زوارة  .العزيزية .غريان  .يفرن  .جادو .نالوت  .تيجى  .بدر
 .الزنتان .القره بوللى  .الخمس  .ترهونة  .مصراته  .زليتن  .بنى وليد .سبها ) خالل
 48ساعة .
 .3المدن الرئيسية المجاورة لكل من سبها و بنغازي و الجبل األخضر وهى ( طبرق
 .المرج  .البيضاء  .اجدابيا  .سرت  .الجفرة  .براك  .اوباري  .و مرزق ) وكذلك
ضواحي هذه المدن مثل (الغريفة  .الفجيج  .طلميثة  .قمينس  .سلوق ....الخ ) خالل
 72ساعة .
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لطفا يتبع 

 . 4باقي المناطق النائية من  3إلى  4أيام .
حيث أن  %75من البريد يسلم خالل  24ساعة و %20يسلم خالل  48ساعة و%5
خالل المدة من  3إلى  4أيام .
مع مالحظة  /عدم احتساب أيام الجمعة و السبت والعطل الرسمية ضمن المهل
المحددة للتسليم .

ثالثا  :ضمانات حسن تقديم الخدمة :
تتعهد شركة بريد ليبيا بضمان حسن أداء الخدمة وكذلك حماية المغلفات من التلف
ويمكن تقديم ما يتم االتفاق عليه من ضمانات وفق ما يتم التوصل إليه من تفاوض
بين الطرفين .

رابعا  :شروط الخدمة :
 .1يجب أن ال تحتوي المغلفات على المواد الممنوعة وفق القانون والعرف البريدي
مثل (السوائل والمواد الخطرة ...الخ ) .
 .2تتم إجراءات التسليم واالستالم بقوائم تفصيلية تتضمن بيان بأرقام الـمغلفات و جهة
المصدر و جهة المورد لكل مغلف .
 .3تلتزم شركة بريد ليبيا بموافاة إدارتكم بمعلومات وصور الـــمستندات التي تثبت
الـــتسليـم أو االستالم إذا ما طلبت إدارتكم ذلك خالل  24ساعة وذلك اعتبارا من
اليوم التالي لتاريخ االستالم .
 .4يتم تبادل البريد في مغلفات بالستيكية توفرها شركة بريد ليبيا .
 .5في حاالت الظروف الطارئة و القوة القاهرة يتم التبليغ خالل  24ساعة .

انـتـهـى الـعـرض
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