
 

 

 طرق ومواعيد استحقاق الرسوم

 

 

على: وتعديالته 2004لسنة  110رقم  من نظام ترخيص مشغلي البريد الخاص 17نصت المادة   

 أ . تستوفي الهيئة الرسوم التالية :

. مائة دينار غير مستردة عن طلب الترخيص .1  

. ألف دينار سنويا عن إصدار رخصة )فئة محلي( .2  

سنويا عن إصدار رخصة )فئة دولي(.. عشرة آالف دينار 3  

ب. اذ تخلف مشغل البريد الخاص عن دفع الرسوم المستحقة عليه مدة سبعة ايام من تاريخ استحقاقها فيلتزم 

( من مقدار الرسوم المستحقة عليه %5بدفع مبلغ إضافي ولمدة ثالثة أشهر تلي هذه المدة يعادل ما نسبته )

شهر كامل او أي جزء منه . حسب فئة الرخصة محسوبة على أساس  

 ج. يحدد المجلس طريقة استيفاء الرسوم المقررة وفقا ألحكام هذه المادة وموعد استيفائها .

 

:2011لسنة من تعليمات ترخيص مشغلي البريد الخاص  (31المادة )  

طرق ومواعيد استحقاق الرسوم   

تكون مواعيد استحقاق ودفع الرسوم كما يلي: -أ  

الترخيص:طلب . رسوم تقديم 1  

الترخيص، وهي طلب مرة واحدة عند تقديم  النظامعليها في  والمنصوص الترخيص طلبرسوم تقديم تدفع 

 غير مستردة.



. الرسوم السنوية للرخصة:2  

الترخيص وقبل إصدار الرخصة،  طلبأ. تدفع الرسوم السنوية للرخصة للسنة األولى بعد الموافقة على 

 حصول على الرخصة في أي شهر من السنة غير شهر كانون الثاني يتم احتساب رسوموفي حال ال

 الترخيص للسنة األولى على النحو التالي:

 الرسم المستحق عن السنة األولى=

عدد أيام السنة(.÷ )عدد األيام المتبقية من السنة × الرسوم السنوية للحصول على الرخصة   

للسنوات التالية، خالل أول سبعة أيام من شهر كانون الثاني من كل عام.ب. تدفع الرسوم السنوية للرخصة   

 ج.  تدفع الرسوم السنوية للرخصة عن السنة الخامسة كما يلي: 

 الرسم المستحق للسنة الخامسة  =

عدد أيام السنة(.÷ عدد األيام المتبقية حتى نهاية الرخصة × ) الرسوم السنوية للحصول على الرخصة    

بدفع رسوم وطوابع الواردات والرسوم اإلضافية للجامعات األردنية وأية رسوم أو  المرخص له. يلتزم 3

 ضرائب أخرى مفروضة من قبل الحكومة وفقا للقوانين واألنظمة ذات العالقة.

 ب. يتم دفع الرسوم بأحد الطرق التالية:

.الهيئة.نقدا لدى الدائرة المالية في 1  

بنسخة مصدقة عن التحويل البنكي. ةالهيئ تزويدي، على أن يتم .من خالل تحويل بنك2  

. بموجب شيك مصدق 3  

 


