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 /رخصة مشغل بريد خاص فئة 
 صادرة عن ىيئة تنظيم قطاع االتصاالت استنادا

  2007لسنة (  34)من قانون الخدمات البريدية رقم ( 9)ألحكام المادة
 

  : رقم الرخصة
  : المرخص لواسم 
  : تسجيل الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارةرقم 

  : تاريخ اإلصدار لمرخصة
  : تاريخ االنتياء لمرخصة

 
ات مف قانكف الخدـ(  9)مف المادة ( ب)استنادا لمصالحيات الممنكحة لييئة تنظيـ قطاع االتصاالت بمكجب أحكاـ الفقرة 

 2004لسنة  110مف نظاـ ترخيص مشغمي البريد الخاص رقـ ( 6) المادة، ككفقا ألحكاـ 2007لسنة (  34)البريدية رقـ 
القاضي بالمكافقة عمى .................  تاريخ.................... ، كاستنادا إلى قرار مجمس مفكضي الييئة رقـ كتعديالتو
ا الستيفائيا شركط ، نظر.......... .فئة/  رخصة مشغؿ بريد خاص ...................................منح شركة
 .الحصكؿ عمى الرخصةكمتطمبات 
المذككرة رخصة مشغؿ  شركةاؿمنح ................... .المكافؽ ............................تـ في ىذا اليكـك عميو فقد 
اعتبار مف ىذا التاريخ المممكة األردنية الياشمية، كذلؾ ........... لنقؿ البعائث البريدية الخاصة  ........فئة / بريد خاص

 .، ككفقان لمشركط كااللتزامات المرفقةمماثمة بمكافقة الييئة دكلمدة خمسة سنكات قابمة لمتجديد لمد
 
 
 
 

                                                                        
  يس التنفيذي الرئ                                                            
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 الرخصة لتزاماتا
 من نظام ترخيص مشغمي البريد الخاص( ب/6)والصادرة استنادا ألحكام المادة 

 وتعديالتو 2004لسنة  110رقم 
      

 : يمتزم المرخص لو بما يمي 
 :التزامات المرخص لو المتعمقة بتأدية الخدمة: أوال     

لنقؿ البعائث البريدية الخاصة بما في ذلؾ آلية تسمـ المرخص لو تطكير كتحديث البنية التحتية التي يستخدميا .1
كتزكيد الييئة بما كتجميع كفرز كنقؿ كتسميـ البعيثو البريدية الخاصة كذلؾ تمشيا مع أفضؿ الممارسات الدكلية 

 .يبيف ذلؾ

بيا، كااللتزاـ عية الخدمة المقدمة خالؿ فترة الرخصة كتزكيد الييئة معايير األداء المستيدفة لتحسيف نك تحديد.2
خالؿ فترة  لو المرخص ألداء الييئة مراقبةبما يكفؿ  المعايير ىذه حساب نتائج تتضمف سنكيةبتقارير بتزكيد الييئة 

. الرخصة
 أك كؿ مف الخدمة المرخص لوخدمات مف خالؿ العامميف لديو كال يجكز لو أف يعيد إلى الغير بأداء جزء تقديـ .3

 .مكافؽ عمييا مف قبؿ الييئةبيا في حاؿ عدـ كجكد اتفاقيات ربط بيني 

 
 :التزامات المرخص لو تجاه المستفيدين: ثانيا         

اعتماد أسعار محددة عمى أف تككف معمنو كمنشكرة في أماكف كاضحة ىذا باإلضافة إلى نشر التعرفة الجمركية  .1
 .البعائث البريدية الخاصة كنشر أم تعديؿ يطرأ عميياالمتعمقة بنقؿ 

تعكيض المستفيديف في حاؿ تعرض البعيثو ألم تمؼ أك فقداف جزئي أك كمي ككاف سببو تقصير المرخص لو  .2
كذلؾ كفقا لالتفاقيات الدكلية المعمكؿ بيا في ىذا الخصكص، كلف يككف المرخص لو في مكضع مسائمة بسبب 

 .القكة القاىرة

كعدـ استعماؿ أم معمكمات يحصؿ عمييا أثناء ممارستو لألعماؿ المرخص لو بتقديميا سرية اؿالمحافظة عمى  .3
 .بمكجب الرخصة الممنكحة لو بحيث تضر بمصالح المستفيديف

عمالة مدربة لتمقي استفسارات كشكاكل المستفيديف كاالستجابة ليا كالرد عمييا كذلؾ طبقا إلجراءات  تكفير .4
 .المعدة مف قبؿ المرخص لو كالمعتمدة مف قبؿ الييئةمعالجة الشكاكل 

 :عمى األقؿ عف الخدمة المقدمة حسب طبيعة الخدمة عمى أف تتضمف البكليصة ما يميإصدار بكليصة  .5
 .اسـ المرسؿ إليو /اسـ المرسؿ  . أ
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 جية اإلرساؿ . ب

 .الخدمة تقديـ عفالمرخص لو  قتقاضام الذم األجر . ج

 .نكع الخدمة أك الخدمات المقدمة.د

الدكلي بما فييا يرفؽ المرخص لو الكثائؽ الخاصة بالنقؿ  لدكليةفي حالة نقؿ البعائث البريدية الخاصة ا. ىػ
 .كالرسـك الجمركية التعرفة

 
 :التزامات المرخص لو تجاه الييئة :ثالثا     

لمييئة الحؽ بالتحقؽ كالتحقيؽ مف أم معمكمات أك كثائؽ أك تقارير أك حسابات يعمؿ المرخص لو عمى تزكيد  .1
 .الييئة بيا كعمى المرخص لو تسييؿ ميمة المكظفيف المكمفيف بذلؾ

المالية كالمحاسبية كالفنية كفقا لألصكؿ كالدفاتر التجارية ك السجالتكافة يمتـز المرخص لو بإعداد كاالحتفاظ ب .2
يتيح المجاؿ أماـ الييئة كالمعايير كالقكاعد المحاسبية المطبقة كالمعتمدة في المممكة األردنية الياشمية كبشكؿ 

، كالتي تحتاجيا الييئة في خالؿ فترة الرخصةأك فنية /أك إحصائية ك/كمالية في الحصكؿ عمى أم بيانات 
ك عند إعداد دراسات تتعمؽ بالسكؽ البريدم كمنيا ما يتعمؽ بحجـ السكؽ البريدم كالحصص أ/ أداء كاجبيا ك

 .السكقية كحجـ االستثمار في قطاع البريد

يكما مف تاريخ منح الرخصة تمييدا ( 30)االلتزاـ بتزكيد الييئة بإجراءات معالجة الشكاكل خالؿ ثالثيف  .3
 .لعرضيا عمى الرئيس إلقرارىا

بالتعميمات كالقرارات كالتكجييات التي تصدر عف الييئة بما فييا تعميمات اإلجراءات كالتدابير األمنية االلتزاـ  .4
 .كالصحية في نقؿ البعائث البريدية الخاصة

مف قانكف  12االلتزاـ بعدـ تقديـ الخدمات البريدية الحصرية لمشغؿ البريد العاـ كالمنصكص عمييا في المادة  .5
 .مف ذات القانكف 13، إال بما يتكافؽ كأحكاـ المادة 2007لسنة  34قـ الخدمات البريدية ر

االلتزاـ بتقديـ الحسابات الختامية مدققة سنكيان كحاؿ صدكرىا لمشركات أما بالنسبة لممؤسسات الفردية فيجب  .6
كذلؾ سندا في كؿ سنة  األقؿدفتر الجرد كالميزانية المذاف يجب تنظيميا مرة عمى  االلتزاـ بتقديـ صكرة عف 
 . لمتشريعات المعمكؿ بيا 

 
 
 
 
 

 
 




