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متطلبات الحصول على الخدمة:
اإللتزام بما ھو مذكور ضمن بنود إجراءات الحصول على الخدمة و 

الوثائق والمستندات المطلوبة وأجور الحصول على الخدمة.

الوثائق والمستندات المطلوبة:
حدیثة  والتجارة  الصناعة  وزارة  لدى  لھ  المرخص  تسجیل  شھادة   .۱
   مصدقة حسب األصول - لمرخصي فئة /محلي شركة أردنیة أو مؤسسة 
   فردیة لمرخصي فئة/ دولي شركة أردنیة أو شركة أجنبیة عاملة .

۲. كتاب رسمي صادر عن وزارة الصناعة والتجارة باسم  المفوض/ 
   المفوضین بالتوقیع عن المرخص لھ حدیثة مصدقة حسب األصول.

۳. كتاب من المفوض بالتوقیع عن المرخص لھ بتفویض مقدم الطلب 
   بتقدیم الطلب للھیئة. 

٤. كفالة بنكیة سندا لنص المادة (٤/ أ/ ٥) من النظام وحسب النموذج    
   المعتمد من قبل الھیئة.

٥. صورة طبق األصل عن ھویة إثبات الشخصیة للمفوض بالتوقیع عن 
   الشركة .

والتغطیة  لھ  المرخص  یقدمھا  التي  الخدمة  نوعیة  یبین  تقریر   .٦
   الجغرافیة واإلجراءات المتخذة من قبلھ إلرسال البعیثة.

۷. الوثائق واالتفاقیات التي تضمن قیام األطراف الموقعة علیھا، بما فیھم 
خارج   وإلى  من  الخاصة  البریدیة  البعائث  بنقل  التحویل،  طالب    
   المملكة، في حال طلب تحویل الرخصة من فئة محلي إلى فئة دولي.

  (خاص بطالب الترخیص/ فئة دولي)
لھ المرخص  عن  بالتوقیع  المفوض  قبل  من  موقع  الخطي  التعھد   .۸

   (الملحق بطلب التجدید)

اإلجراءات:
لدیھا  المعتمد  على عنوانھ  المرخص لھ خطیاً  بإشعار  الھیئة  تقوم   .۱
   لتجدید الرخصة وذلك قبل انتھائھا، وعلى المرخص لھ بیان موقفھ 
رغبتھ  عدم  أو  رغبتھ  عن  خطیاً  الھیئة  بتبلیغ  وذلك  التجدید  من    

   بالتجدید وذلك خالل (۱۰) أیام عمل من تاریخ اإلشعار. 
۲. تقدیم إشعار الرغبة بالتجدید وذلك خالل المدة المقررة أعاله مقروناً 
   بطلب التجدید موقع من المفوض بالتوقیع عن المرخص لھ إلى الھیئة، 
  وذلك وفقاً للنموذج المعتمد لھذه الغایة مرفق بھ المعلومات والوثائق 

  المطلوبة بموجب طلب التجدید، مدفوعاً عنھ (۱۰۰) دینار أردني غیر 
  مستردة أجور دراسة طلب التجدید.

۳. في حال تبین أن الوثائق المطلوبة غیر مكتملة یكلف المرخص لھ 
   بإكمال النواقص وذلك خالل (۱۰) أیام عمل من تاریخ االستالم وفي    

   حال تخلفھ یعتبر طلب التجدید الغیاً.

أو  بالموافقة  قرارھا  وتصدر  التجدید  طلب  بدراسة  الھیئة  تقوم   .٤
تاریخ رفع طلب  یوم عمل من   (۲٥) الطلب خالل  الرفض على     
المطلوبة  والمرفقات  والتعھدات  البیانات  لجمیع  المستوفي  التجدید     

     بموجبھ.
٥. في حال موافقة الھیئة على طلب التجدید تقوم الھیئة وخالل (۷) أیام 
   عمل من قرار الموافقة بتبلیغ طالب التجدید بالموافقة، وتكلیفھ بدفع 
   الرسوم المقررة بموجب أحكام المادة (۱۷) من النظام وذلك خالل 

   (۱٥) یوم عمل من تاریخ تبلیغھ بالموافقة.
٦. تصدر الھیئة الرخصة المجددة خالل مدة ال تزید على (۱٥) یوم 

   عمل من تاریخ دفع الرسوم.
لھ خطیاً  المرخص  تبلیغ  یتم  التجدید  الھیئة طلب  حال رفض  في   .۷
   بقرار الھیئة بالرفض وذلك خالل (۷) أیام عمل من تاریخ صدور 
   القرار، ویحق لمقدم طلب التجدید االعتراض على قرار الھیئة خالل 
   (۱٥) یوم عمل من تاریخ تبلغھ بالقرار، مرفقاً بھ األسباب المؤیدة 

   لالعتراض.
۸. تبت الھیئة في طلب االعتراض خالل (۱٥) یوم عمل من تاریخ 
    تسلمھا االعتراض ویكون قرار الھیئة برد االعتراض قابالً للطعن 

    بھ لدى محكمة العدل العلیا.
تقرر  ۹. في حال قبلت الھیئة االعتراض على قرارھا ووجدتھ محقاً 
تجدید  طلب  بإجراءات  السیر  واستئناف  قرارھا  عن  الرجوع    

    الرخصة.

تجدید  في  حقھ  لھ  المرخص  یفقد  التجدید:  طلب  تقدیم  في  التأخر 
الرخصة إذا تخلف عن استكمال إجراءات تجدید الرخصة مدة تزید عن 
بالمباشرة  الحالة  ھذه  في  الھیئة  وتقوم  انتھائھا  تاریخ  من  أشھر   (۳)
باتخاذ اإلجراءات الالزمة بحقھ سنداً لنص المادة (۱۰/ ج/ ۱) من نظام 

ترخیص مشغلي البرید الخاص رقم ۱۱۰ لسنة ۲۰۰٤ وتعدیالتھ.

أجور الحصول على الخدمة:
(۱۰۰) دینار أردني غیر مستردة أجور دراسة طلب التجدید.

النماذج المطلوبة لتقدیم الخدمة:
• نموذج طلب تجدید رخصة مشغل برید خاص فئة /.

• نموذج كفالة بنكیة.

للتسھیل  فقط  إرشادیة  إجراءات  ھي  واإلجراءات  المعلومات  ھذه 
األحكام   و  المعتمدة  بالتعلیمات  اإللتزام  ویتوجب  الخدمة  متلقي  على 

التنظیمیة الساریة لدى الھیئة.

تابع اإلجراءات...


