
 

  المملكة األردنية الهاشمية

  هيئة تنظيم قطاع االتصاالت
  

  
 اإلجراءات والتدابير األمنية والصحية تعليمات مصفوفة المالحظات الواردة على مسودة 

 وردود الهيئة عليها في نقل البعائث البريدية الخاصة

 عليمـات بهـدف  التأصدرت الهيئة مسودة  ٢٠٠٤لسنة ) ١١٠(ريد الخاص رقم من نظام ترخيص مشغلي الب) أ /١٨(المادة استناداً إلى أحكام 

باإلضافة الممتلكات والمستفيدين، ويتعاملون مع البعيثة البريدية كالعاملين لدى مشغلي البريد الخاص  الذين ألشخاصا لكل منالصحية  تحقيق األمن والسالمة

تم إبالغ جميع الجهـات ذات   ٢٥/٥/٢٠٠٩تاريخ   ٤/١٧/٣/٥٣١١/ظ وبموجب كتاب الهيئة رقم ،  صةالخاالبعيثة البريدية  سالمةووأمان تحقيق امن الى 

مسودة التعليمات على موقع الهيئة االلكتروني لغايات االستشـارة العامـة   العالقة لالطالع على الوثيقة وإبداء أي مالحظات يرونها مناسبة علما بأنه تم نشر 

عليه وبعد استقبال مالحظات الشركات على مسودة التعليمات وانتهاء مدة االستشارة قامت الهيئة بإعداد هـذه الوثيقـة والتـي    وشهر من تاريخ النشر، ولمدة 

  .تلخص المالحظات الواردة من أصحاب العالقة وتعليقات الهيئة عليها



 

اإلجـراءات والتـدابير األمنيـةتعليمـاتمسودة 

 اصةوالصحية في نقل البعائث البريدية الخ

 مالحظات الهيئة مالحظات المعنيين

   )١(المادة 

اإلجراءات والتدابير تسمى هذه التعليمات تعليمات 

 األمنية والصحية في نقل البعائث البريدية الخاصة

من نظام ) أ /١٨(بمقتضى أحكام المادة الصادرة 

لسنة ) ١١٠(ترخيص مشغلي البريد الخاص رقم 

٢٠٠٤.  
 

   
  
 

   :عريفاتالت) ٢( المادة

كون للكلمات والعبارات التالية وحيثما وردت في هذه 

لتعليمات المعاني المخصصة لها أدنـاه  إال إذا دلـت   

، ويكون للكلمات والعبارات غير لقرينة على غير ذلك

لمعرفة أدناه المعاني المخصصـة لهـا فـي قـانون     

أو أي قـانون   ٢٠٠٧لسنة  ٣٤لخدمات البريدية رقم 

  :واألنظمة الصادرة بمقتضاه حل محله

 تحقيق سالمة وأمن وأمان البعائث:   األمن البريدي

  
 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



 

مـن  البريدية والعاملين عليها والممتلكات البريديـة  

  .استالمها إلى تسلمهالحظة 

تحقيق السالمة واألمن لكل :  أمان البعائث البريدية

أشخاص، معدات، (ما يحيط بالبعيثة البريدية من 

  )قل وغيرهاآالت، ووسائط ن

أي رسالة خطية أو غير خطيـة أو أمـر   :   البعيثة

دفـــع مبلـــغ مـــن النقـــود أو مغلـــف أو 

رزمة أو طرد أو علبة أو غالف يحتوي علـى أي  

  .شيء أو معلومات

الشخص المنتفع من خدمات مشغل البريد  : المستفيد

 .الخاص

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

   :نطاق تطبيق هذه التعليمات):٣(المادة 

مشغلي البريد الخاص هذه التعليمات على كافة تطبق 

الحاصلين على ترخيص لنقـل البعائـث البريديـة    

 .الخاصة من الهيئة

  

  
 

  
  
  

   )٤(المادة 

  تبوب اإلجراءات والتدابير األمنية والصحية في نقل 
  

  
  



 

  :البعائث البريدية الخاصة ضمن مرحلتين

اإلجراءات والتدابير األمنية : ولىالمرحلة األ

  .ضمن إطار مشغل البريد الخاصوالصحية 

اإلجراءات والتدابير األمنية  :المرحلة الثانية

.ضمن إطار المطارات والمراكز الحدوديةوالصحية 

   
  
 

   ) ٥( المادة

 تهدف هذه التعليمات الى تحقيق األمـن والسـالمة  

  : لكل منالصحية 

يتعاملون مـع البعيثـة    الذين ألشخاصا .١

البريدية كالعاملين لدى مشـغلي البريـد   

 .والمستفيدينالخاص 

الممتلكات وتشمل امن المنشآت البريدية  .٢

/ ووامن المعدات واآلالت ووسائط النقل 

او أي ممتلكات أخـرى تتعلـق بعمـل    

 .مشغل البريد الخاص

البعيثـة   سـالمة ووأمـان  تحقيق امن  .٣

 .البريدية

  



 

جراءات والتدابير األمنية والصحيةاإل )٦(المادة

 :ضمن إطار مشغل البريد الخاص

  

  :بما يلي أن يلتزم مشغل البريد الخاص على

إنشاء قسم مهمته فحص البعائـث البريديـة     . أ

الصادرة والواردة والتأكد من صحتها وعدم 

، بحيث يتحمل مشغل البريد الخاص مخالفتها

 معها البعائث البريدية التي يتعامل مسؤولية

أمام الهيئة والوزارة والجهات األمنيـة ذات  

  .العالقة

الصـادرة  البريديـة  فحص جميع البعائـث    . ب

 والواردة للتأكد مـن سـالمتها وصـحتها   

 .وأمانها

إذا صـادرة   بريديـة  عدم استالم أي بعيثة  . ت

حيث ان عملية اإلغالق يجـب   ةمغلق تكان

ان تتم داخل الشركة ومن قبـل موظفيهـا   

 .عيثةوبحضور صاحب الب

من المرسل يتم الصادر عند استالم الطرد    . ث

 :شركة ارامكس

من المـادة  ) ب,أ(جاءت  مالحظة شركة ارامكس  على البندين . ١

  :على النحو التالي) ٦(

البريدية الصادرة يتم التأكد من سـالمتها وصـحتها    جميع البعائث

تكـون   المسؤوليةفإن  الواردة وأمانها، أما بالنسبة البعائث البريدية

 حيث. وأمان البعائث الواردة وصحةمن المصدر للتأكد من سالمة 

تقوم الجهات المعنية الرسمية المختصة بالتأكد من سـالمة وأمـان   

ى نقاط المعابر الحدودية بوجود وتعاون البعثات البريدية الواردة عل

   .لحل أي مشكلة عند حدوثها ارامكسكامل من مندوبي 

مـن هـذه   ) ت(المالحظة التالية على البنـد   ارامكس أبدتكما  .٢

  :المادة

صاحب البعيثة المعروف : يجب تصنيف صاحب البعيثة الى نوعين

روف حيث أن صاحب البعيثة المع. وصاحب البعيثة الغير معروف

  :اآلتييقوم موظفي مشغل البريد الخاص بالتأكد من 

زيارة موقع شركة أو منشأة الزبون للتأكد من العنوان وحال  -

  

ال يوجد ما يمنـع مـن إعـادة    

فحص البعائث البريدية الواردة 

دى مشـغل البريـد الخـاص    ل

وتحديداً البعائث البريدية المحلية 

التي ال تمر على معابر حدودية 

  .أو على أي جهات رسمية

  

  

  

  

إن هذا التصنيف خاص بالشركة 

صاحبة المالحظة وقد ال يكون 

معتمد لـدى بـاقي الشـركات    

 المرخصة وعليه فقد تعذر األخذ 



 

أي مـواد  التأكد من عدم احتواء الطرد على 

  .ممنوعة

 التعاون التام مع األجهزة األمنيـة الداخليـة    . ج

وذلك مـن  والجهات المختصة ذات العالقة 

إذا دعـت   خالل أخذ الموافقـات الالزمـة  

يلتـزم   على المرخص لـه أن  كماالحاجة، 

ت في عمل هذه الجهات مما بمراعاة التطورا

يعطي هذه الجهات المرونة في التعامل مـع  

البريدية الخاصـة اعتمـادا علـى     البعائث

 .احتياجاتها

التأمين على البعائـث البريديـة إذا طلـب      . ح

 .المستفيد ذلك

على المـرخص لـه أن يلتـزم بتعـويض       . خ

المستفيد في حال تلف او فقدان البعيثة فـي  

ن هذا التلـف  حال ثبتت مسؤولية المشغل ع

او الفقدان وذلك وفقا لالتفاقيات والمعاهدات 

او أي مذكرات تفاهم تكون المملكة طرفـا  

 .المكان

وشـروط الشـحن وشـروط     األسـعار توقيع عقد يتضمن  -

 .التعويض واي شروط أخرى كمدة الدفع الخ

 .الحصول على السجل التجاري للشركة ورخصة مهن -

الم بعيثة بريدية صادرة مغلقة على ان يكـون  يمكن است فانهوعليه 

  .صاحب البعيثة المعروف"صاحب البعيثة هو مصنف على انه 

بالنسبة لصاحب البعيثة الغير معروف فانه يتم فتح كل البعائـث   أما

البريدية الصادرة منه والتأكد من صحة وعدم مخالفـة محتويـات   

ة بطلب رؤية بطاقة التأكد من هوية صاحب البعيث أيضاويتم . البعيثة

شخصية رسمية سارية المفعول وتسجيل رقم الهويـة علـى    إثبات

   .اإلرسالبوليصة 

من هذه المادة فقد جاءت مالحظة ) خ،د(بخصوص النقطتين  إما. ٣

  :شركة ارامكس على النحو التالي

تعويض المستفيد في حال تلف او فقدان البعيثة فـي حـال ثبتـت    

 بإحـدى لتلف او الفقدان يجب أن يكون مسؤولية المشغل على هذا ا

  :اآلتيةالطرق 

كان هناك عقد موقع بين مشـغل البريـد الخـاص و     إذا -

  .بهذه المالحظة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ة متوافقة مع ما جاءت المالحظ

  )خ،د(جاء في نص الفقرتين 

  

  



 

او وفقاً للقوانين المعمول /فيها ان وجدت، و

بها ووفقا للقيمة المالية التـي صـرح بهـا    

المستفيد، على ان تكون القيمة المصرح بها 

 .حقيقية

على المرخص له في حـال نقـل البعائـث      . د

ريدية التي ال يمكـن التصـريح بقيمتهـا    الب

كالوثائق او ما شابه االتفاق مـع المسـتفيد   

لتحديد آلية التعويض ويترك أمر التعـويض  

  .للمستفيد وفقاً للقوانين المعمول بها
 

المستفيد حيث يبين في هذا العقد قيمة مالية للتعويض فـي  

وفي . حال تلف او فقدان البعيثة، فانه يتم االلتزام بهذا العقد

حـد  حال التعويض فانه يتم دفع المبلغ المبين في العقـد ك 

 .صىأق

لم يكن هناك عقد موقع بين مشـغل البريـد الخـاص     إذا  -

والمستفيد يبين في هذا العقد قيمة ماليـة للتعـويض فـان    

يكون ملزما بالتعويض حال تلـف   مشغل البريد الخاص ال

 أمريكيدوالر  ١٠٠ أعالهابقيمة مالية  او فقدان البعيثة اال

 ٢٥يـة أو  الدول اإلرسالكما هو مبين على خلفية بوليصة 

دوالر بالنسبة للبعثات داخل المملكة، مهما كانـت القيمـة   

هذه المبالغ المـذكورة  . المالية المدونة على وجه البوليصة

لزبائنهـا كحـد    بتعويضه ارامكستقوم شركة  هنا هي ما

لم يكن هناك عقد موقع بين الطرفين يذكر غير  إذا أقصى

الخاصـة  ذلك، وطبعا كل مشغل بريد خاص له تعليماتـه  

  .بالنسبة لقيم التعويض
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  : مرسال لخدمات النقل والتوزيعشركة 

من هـذه  ) ت( بينت شركة مرسال المالحظة التالية على البند . ١

  : المادة

ان جميع مستودعات األدوية بال استثناء ترسل جميع بضائعها الـى  

دون ان  مسـبقا الصيدليات وتكون جميع الصناديق مغلقة بل ملصقة 

  !!!التحقق من محتواها يتم 

  

مـن  ) د  ( شركة مرسال المالحظة التالية على البنـد  أبدتكما . ٢

  :نفس المادة

توجد وثائق معروفة القيمة مثل الشهادات المصدقة ،  -

، دفاتر الشيكات غير المحررة  أنواعهاع يالت بجماالوك

. الن جميع ما ذكر يمكن تعويضه ببدل الفاقد او التالف 

طبوعة ذات الكلفة المحددة مسبقا مثل فاليارات الم األوراق

 إعالنات، دفاتر فواتير ، بوسترات  واإلعالنالدعاية 

 الخ....
 

  :شركة سيف الدولية للتوزيع

مـن هـذه   )أ(أوردت شركة سيف االستفسار التالي حول البنـد  . ١

  

  

  

لكون بعض الشـركات تعمـل   

على اسـتالم البعائـث مغلقـة    

جاءت هذه المـادة فـي هـذه    

التعليمات لتلزم جميع مشـغلي  

البريد الخاص بعدم اسـتالم أي  

بعيثة مغلقة وبغض النظر عـن  

  .محتواها

  

ــادة  ــت الم ــة ) د/٦(ترك آلي

ي هذا النـوع مـن   التعويض ف

البعائث إلى االتفاق الـذي يـتم   

  .مسبقا بين المرخص والمستفيد

  

جاء صـريح  ) أ/٦(نص المادة 



 

  :المادة

عن ذهاب موظف البريد الستالم البعيثة البريدية يقوم بالتأكـد مـن   

ويات البعيثة البريدية وإغالقها بنفسه في هذه الحالة هـل مـن   محت

الضروري وجود قسم خاص لفحص البعائـث البريديـة الصـادرة    

  والواردة؟

 )ب،ت،ث(كما أوردت شركة سيف المالحظة التالية على البنود . ٢

  : من نفس المادة

من الصعب تحمل مسؤولية البعائث البريدية أمام الهيئة والـوزارة  

هات األمنية ذات العالقة البعائث البريدية الصادرة من جهـات  والج

رسمية كوزارة أو سفارة ألشخاص معروفين ذوي منصب سياسـي  

أو دبلوماسي بحيث أنه من الصعب فحص البعيثة البريدية وأيضـا  

  .عدم قبولها من قبل المستقبل 

  :وعليه فقد اقترحت الشركة ما يلي

ل البعيثة البريديـة مـن قبـل    في حال وجود أي نوع من الشك حو

مشغل البريد الخاص سواء كانت من المصدر أو المستقبل يتم تبليغ 

الهيئة بتلك الشكوك من خالل كتاب رسمي إلخالء مسؤولية مشغل 

  .البريد الخاص

وواضح بضرورة وجود قسـم  

مختص بفحص البعائث ومـن  

الممكن ان يكون هذا الموظـف  

  .تابع لذات القسم

  

  

ال يوجد نص قـانوني يعطـي   

صالحيات للهيئة لفحص البعائث 

  .هاواتخاذ إجراءات بحق

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 "اوف شور"شركة دي اند سي

حيث  ٦شركة دي اند سي مالحظة على البند ت من المادة أوردت 

وتـنظم طبيعـة    األردنيةقعة مع شركة االتصاالت ان االتفاقية المو

 أساسـيا العمل بين الشركتين والمتعلقة بنقل الفواتير تضمنت شرطاً 

مغلقة وتسليمها للمستفيد مغلقـة  ينص على وجوب استالم المغلفات 

  .ويحظر عليهم االطالع على محتوياتها
 

  

جاءت هذه المـادة فـي هـذه    

التعليمات لتلزم جميع مشـغلي  

البريد الخاص بعدم اسـتالم أي  

بعيثة مغلقة وبغض النظر عـن  

  .محتواها

  
 

  ) ٧(لمادة  ا
 

بالتعليمـات   أن يلتزموا البريد الخاص يمشغل على

 المعمول بها لدى المديرية العامـة للـدفاع المـدني   

  : نشأة باإلضافة إلى ما يليوالمتعلقة بسالمة الم

 الحـاليين أن يلتزمـوا  المرخص لهم  على. ١     

يوماً من تـاريخ  ) ٣٠(بتزويد الهيئة وخالل 

إقرار هذه التعليمات بموافقة نهائيـة علـى   

وتوفير كافة قع اسالمة المنشأة واعتماد المو

متطلبات الوقاية والسالمة العامة الصـادرة  

 :مرسال لخدمات النقل والتوزيع

  : من هذه المادة)  ١( بينت الشركة المالحظة التالية على البند 

ال يمكن تنفيذ هذا الطلب وذلك الن الجهة المعنية هي مديرية الدفاع 

ر باليـد  المدني ، والمديرية ال تعطي مثل هذه التراخيص او التقاري

أصال لطالبي الترخيص وإنما هي ترسل ألمانة المنطقة للمكان الذي 

المواقع فيها / يرغب مشغل البريد الخاص إنشاء او استئجار الموقع

وبعدها يتم الحصول على رخصة المهن فرخصة المهن أصـال ال  

تصدر اال بالموافقة من مديرية الدفاع المدني ، فأرجو من حضرتكم 

  
  
  
  

لقد وضعت هذه التعليمات مـن  

خالل لجنة ضمت كافة الجهات 

المعنيــة وذات العالقــة ومــن 

ضمنها مندوب عنـد المديريـة   

  .العامة للدفاع المدني
  



 

  .المدني للدفاععن المديرية العامة 

اما في حال الحصول على تـرخيص بعـد   . ٢     

المرخص  علىتاريخ إقرار هذه التعليمات، 

النهائيـة   بالموافقةبتزويد الهيئة  أن يلتزم له

وتوفير كافة قع السالمة المنشأة واعتماد المو

متطلبات الوقاية والسالمة العامة الصـادرة  

وذلـك   للدفاع المـدني عن المديرية العامة 

طلب من متطلبـات الحصـول علـى    كمت

  .رخصة مشغل بريد خاص
 

اون معكم واالستجابة لكم بشكل سريع وموثوق وقانوني وتسهيال للتع

ومعتمد  هو ان يكون طلب صورة عن رخصة المهن سواء للحاليين 

او الراغبين بالترخيص ألول مرة بعد اعتماد هذه التدابير هو البديل 

  . األمثل والقانوني والكافي 

  

  :شركة سيف الدولية للتوزيع

من هذه ) ١(ل ما جاء في البدن أوردت الشركة االستفسار التالي حو

  : المادة 

في حالة كانت مكاتب المرخص له ضمن بناء تجـاري أي مجمـع   

تجاري والمجمع مرخص رسميا من قبل صـاحب المجمـع ومـن    

ضمن متطلبات الترخيص الكشف على البناء من قبل مديرية الدفاع 

المدني فما هي المتطلبات الالزم توفيرهـا لهيئـة تنظـيم قطـاع     

 .تصاالت من المرخص والواقع ضمن هذا المجمع التجارياال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

إن حصول المجمـع التجـاري   

على الموافقة نهائية على سالمة 

ــأة ال يع ــول المنش ــي حص ن

الشركات داخل هـذا المجمـع   

التجاري على الموافقة النهائيـة  

واعتماد المواقع وتـوفير كافـة   

متطلبات الوقاية والسالمة العامة 

الصادرة عن المديرية العامـة  

  .للدفاع المدني



 

   )٨(المادة 

لغايات تحقيق األمن والسـالمة للمعـدات واآلالت    

وتوجيه البريد  ووسائط النقل الخاصة بفرز ومعالجة

   : بما يلي أن يلتزم مشغل البريد الخاص على

أن يتم استعمال هذه اآلالت والمعدات مـن   .١

  . أمنياً وفنياً قبل عناصر مدربة

أن تخضع للمراقبة أثناء االستعمال من قبل  .٢

 . العاملين والمشرفين

 . من قبل فنيين أن يجرى لها صيانة دورية .٣

مة ضـمن  وضع المعدات البريدية قيد الخد .٤

أماكن آمنة تضمن عدم تعرضها للعوامـل  

 .المؤثرة على سالمتها

  

   )٩(المادة 

 أمـن وأمـان البعائـث    لغايات تحقيق : أ/٩

 أن يلتـزم  مشغل البريد الخاصعلى البريدية 

  : بما يلي

ضمان سالمة البعيثة البريدية الصادرة مـن   .١

 :مرسال لخدمات النقل والتوزيع 

مـن هـذه   )٢/أ(بينت شركة مرسال المالحظة التالية على البند . ١

  :المادة

ان العبرة ليست في تامين سيارة او غرفة مبـردة ولكـن العبـرة    

  
  
  
  

إن الشركة المرخصة هي مـن  

يحدد اآللية المناسـبة لضـمان   



 

 .  و ظروف التخزين حيث التهيئة والتغليف

غرف وسيارات مبردة فـي  أمين االلتزام بت .٢

ـ الشركة لضمان تهيئـة ال  روف الجويـة  ظ

البريديـة إذا   البعائثالمناسبة لبعض أنواع 

 .تطلب األمر ذلك

أو ة صـادر بريديـة  عدم استالم أي بعيثـة  . ٣

 اوردت شكوك باحتوائه إلى المملكة ةوارد

   : على أي من المواد التالية

 أي مادة متفجرة او قابلة لالشـتعال او   . أ

  .غيرها من المواد الخطرة

أي مادة مخدرة او لهـا تـأثير عقلـي      . ب

 .ونفسي

أي مادة ذات نشاط إشـعاعي وتخـالف     . ت

تنظيم العمـل  لدى هيئة األنظمة المتبعة 

 .اإلشعاعي واألمان النووي

أي مادة ملوثة او مسببة لتلف مـواد او    . ث

ممتلكات او معدات أخرى عائدة لمشغل 

ديجيتـال  ( وجود جهاز خاص لقياس درجـات الحـرارة   بوجوب 

بشكل دائم ومستمر ويكون هذا القياس مثبـت ويمكـن   ) ثيرموميتر

الرجوع إليه في أي وقت على ان يكون االحتفـاظ بهـذه البيانـات    

االلكترونية او الموثقة خطيا في مدة ال تقل عن سنة ميالدية مـثال  

م العودة الى هذه البيانـات  بعد آخر بعيثة تم إرسالها حتى يتسنى لك

  .في حال حدوث خطب ما 

من هذه المادة وكـان  )  ٨/ أ(استفسرت شركة مرسال عن البند . ٢

  :استفسارها كما يلي

  ما هو مفهوم اقصر زمن ممكن لدى الهيئة الموقرة ؟ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  توفير درجات الحرارة المناسبة 

  .حسب نوعية البعيثة
  
  
  
  
  
  
  
  

يجب تسليم البعيثة بأقصر زمن 

الذي يحدد اقصر وقت ممكـن  

هو طبيعة البعيثة المصرح بها، 

م مشغل البريد الخاص كما يلتز

نظام تـرخيص   أحكامبموجب 

مشغلي البريد الخـاص بتقـديم   

الخدمة للمسـتفيدين بالمسـتوى   

الذي يفي باحتياجاتهم المختلفـة  

وقد تقتضي طبيعـة البعيثـة او   

حاجة المستفيد تسـليم البعيثـة   



 

 .البريد الخاص

 عام والصحة العامـة أو ما يمس األمن ال  . ج

أي مادة منافية لألخالق ومخلة باآلداب 

 . العامة

ستيرادها او تـداولها  المحظور ااألشياء   . ح

 .المملكةفي 

أي مواد قد يترتب عليها خطـر علـى     . خ

حياة المستخدمين او الموظفين او تلوث 

 .او تلف للبعائث األخرى

ــة   . د ــع النقدي ــين والقط ــذهب والبالت ال

ما لم يتم التـأمين   واألوراق المصرفية

 .عليها

أو المـواد المصـنفة تحـت    /اآلثار و   . ذ

 .المقتنيات األثرية 

حظر نقل المواد التي تم إدخالهـا الـى     . ر

مناطق البوندد الخاص كونها لم يخلص 

 .عليها جمركياً

 

  

كما أبدت شركة مرسال استفسارها ومالحظتها التالية على البند .٣

  :لمادةمن هذه ا) ٩/أ(

ما هي الصيغة القانونية الواجب توفرها فـي كتـاب التفـويض او    

الوكالة لكي تقبل من قبل مشغلي البريد الخاص ؟ فمثال قـد يكـون   

المرسل إليه غير موجود في العنوان المدون على البعيثـة وكانـت   

عاملة المنزل في االستقبال مثال ، ما هي الصـيغة الالزمـة لكـي    

لسائق كي يقبل تسليم البعيثة الى الخادمة وبالتـالي  اكتبها للعامل او ا

إخالء المسؤولية ؟ ألن موضوع الوكالة سوف يكون شبة مسـتحيل  

اال إذا كان المرسل إليه غير موجود باستمرار ويـتم عمـل هـذه    

الوكالة لشخص معين بذاته وان يكون متواجد دائمـا ؟ لكـن فـي    

ون البعائث والطرود الى الغالب كل الشركات بما فيهم العالمية يسلم

  موظفي االستقبال مثال او حراس األمن  ؟ 
  
  
  
ر من هذه /٣/أبالبند  اقترحت شركة مرسال ما يلي فيما يتعلق. ٤

بأقصر زمـن ممكـن وعليـه    

  .االلتزام بذلك
  
  
  
  

 ٩من المـادة   ٩/جاءت المادة أ

ق المستفيد ولضـمان  لضمان ح

عدم فقدان البعيثة بعـد ان يـتم   

. تسليمها لوجود بعائث ذات قيمة

ومع ذلك فقد تم تعـديل المـادة   

بحيث ال تفيد المشغل في حاالت 

استثنائية مع التزامه بأخذ جميع 

المعلومــات المتعلقــة بمســتلم 

  .البعيثة
  
  
  
  
  



 

أي بعيثه أو طـرد ال يحمـل عنوانـا    .  ز

 .واضحا للمرسل و المرسل إليه

االقتضاء في  عند تبليغ الجهات ذات العالقة. ٤

ورود أي بعيثة تحتـوي علـى أي مـن     حال

 .أعاله ٣/أ/٩المواد الواردة في المادة 

ومعالجتها في أمـاكن   فرز البعائث البريدية .٥

ضمن مبنـى الشـركة أو مكاتبهـا أو     آمنه

 .مستودعاتها

للضياع  ةعدم إهمال البعيثة أو تركها عرض .٦

 . أو السرقة

مواعيد إغالق اإلرساليات وترحيلها وفق ال  .٧

 . المحددة

 .تسليمها بأقصر زمن ممكن  .٨

تسليمها فقط لصاحب العالقة او من ينوبـه   .٩

شخصيا بموجب تفـويض او وكالـة مـع    

احتفاظ الشركة الناقلة بصورة عن التفويض 

 .او الوكالة إلبرازها الحقاً اذا دعت الحاجة

  :المادة
اعتقد بأنه ال مانع من نقل بضائع البوندد الخاص من منطقة حـرة  
الى أخرى لنفس العميل او المستفيد من الخدمة وذلك ضـمن قيـود   

  روط صارمة ؟ معينة وش
فمثال إذا رغب مستورد ما او مصنّع ما في نقل بضائع بونـدد مـا   

   الى بوندد آخر ؟ فماذا عليه يفعل ؟ 
  
  
  
  

  :شركة سيف الدولية للتوزيع

من هذه ) ٩/أ(أوردت شركة سيف المالحظة التالية حول ما جاء في 

  :المادة

صعوبة طلب تفوض من كل شخص مفوض بـالتوقيع فـي حالـة    

مجالت أو كروت دعوى أو مواد دعائية بسيطة كأجنـدة أو   توزيع

  .قلم أو ما شابة من المواد الدعائية

  :وعليه فقد اقترحت الشركة ما يلي للتعامل مع هذا البند

التأكد بأنه يعمل في نفس الشركة في حالة توزيع المواد الدعائية  -

  .على الشركات 

لين لديها في حالة توزيع التأكد بأنه أحد أفراد العائلة أو العام -

  

ر علـى  /٣/اقتصر نص المادة أ

لـيص  البضائع التي لم يتم التخ

عليها جمركياً وعليه فال يوجـد  

ما يمنع من نقل البضـائع مـن   

بوندد إلى آخر طالما انـه تـم   

  .التخليص عليها جمركياً
  
  
  
  
  
  

 .تم تعديل المادة



 

وفي حال عدم وجود تفويض او توكيل ودعـت  

فيلتزم المـرخص   الحاجة لضرورة تسليم البعيثة

له بأخذ معلومات كاملة عن مستلم البعيثة مثـل  

 .االسم الكامل ورقم وثيقة إثبات الشخصية

  .المواد الدعائية على المنازل

  
 

 التي تضعها الهيئة والتي المؤشراتااللتزام ب ب /٩

التي تحتـوي علـى مـواد    تسهل  اكتشاف البعائث 

 خطرة
 

 :شركة سيف الدولية للتوزيع

  :من هذه المادة) ب (لبت شركة سيف ما يلي فيما يتعلق بالبند طا

تزويدنا بالمؤشرات التي تضعها الهيئة والتي  العمل على  يرجى

 .تسهل اكتشاف المواد الخطرة

  

سيتم تزويد جميع مشغلي البريد 

الخاص بهذه المؤشرات حـال  

 .إعدادها من قبل الهيئة

 بالشـروط  أن يلتزم مشغل البريد الخاصعلى ج /٩

بتهيئة وتغليـف البعيثـة البريديـة     الخاصةو التالية

  :الصادرة 

  

الغـالف مـع    يجب أن يتالءم المظروف أو .١

  .شكل وطبيعة المحتويات

تهيئة وتغليف البعيثة بشكل محكم ومناسـب   .٢

م وتتفـق مـع   ءبوضعها بأغلفة متينة تـتال 

طبيعة محتوياتها ويضمن سالمة وصـولها  

 :شركة ارامكس

) ٩(من المادة ) ٨(على النقطة رقم  جاءت مالحظة شركة ارامكس

  :على النحو التالي

يقوم مشغل البريد الخاص بوضع البعائث ضمن أكياس متعددة 

بحيث يكون وزنها ضمن األوزان العالمية وإغالق تلك األكياس 

 .باستعمال مرابط بالستيكية خاصة بالمشغل

  

  

  

تم األخذ بالمالحظة من خـالل  

وذلـك بالشـمع   " شطب جملة 

 ".رصاصوال



 

خطـر وال  يعرض صحة المـوظفين لل  وال

يؤدي إلى تلوث أو تلف المعدات البريدية أو 

 . األخرى البعائث

في حالة الطرود او البعائث المحتوية علـى   .٣

توضع في علب معدنيـة  للكسر،  أشياء قابلة

أو مـن البالسـتيك المتـين أو     أو خشـبية 

الكرتون المقوى ويوضع حولها نشارة خشب 

خفيف ، وأن يكتب عليها من  أو تلف بورق

( رج بوضوح وفي أكثر من وجه عبارة الخا

وضع لصيقة تدل على أن  مع) قابل للكسر 

 . المحتوى قابل للكسر

في حالـة الطـرود او البعائـث البريديـة      .٤

 او التـي لهـا  /المحتوية على مواد سائلة و

توضع فـي أوعيـة    قابلية الذوبان بسهولة،

الوعـاء فـي    بأن يوضع اإلغالق محكمة 

كمية من نشـارة  علبة خاصة وتوضع فيها 

 الخشــب أو القطــن أو مــادة أســفنجية



 

المتصاص أي سائل في حالة كسر الوعـاء  

ويوضع على غالفها ليبل يشير الى محتواها 

 . ليتم التعامل معها بحذر

في حالة نقل مواد كيماوية يلتزم المـرخص   .٥

له بعدم وضع أكثر من مادة في نفس المكان 

حـادث   تجنباً إلمكانية تفاعلها فيما لو وقـع 

جراء النقل أو التخزين ومـا إلـى ذلـك، 

الى  أشارقد  بأنهوالتأكد من صاحب العالقة 

طبيعة المواد المنقولة وان يتحمل مسـؤولية  

 .األخطار التي تنجم عن ذلك

او  في حالة المواد الحيوية القابلـة للتلـف   .٦

يوضـع علـى غالفهـا     األعضاء البشرية 

 ويتم وضـعها داخـل   تبين طبيعتها لصيقة

أغلفة عازلة وغالف خـارجي متـين مـع    

 .هوصف المحتويات بداخل

في حالة المواد المشعة التي يمكـن نقلهـا    .٧

تتفق محتوياتها وتهيئتها مع يجب ان بريديا 



 

األنظمة المتبعة للوكالـة الدوليـة للطاقـة    

الذرية، ويزود المرسـل بغـالف خـارجي    

عليها مـن الخـارج   خاص بالبعائث ويكتب 

، ويتم التخليص عليها بعد عبارة مواد مشعة

تنظيم العمل أخذ الموافقات الالزمة من هيئة 

 إدراجاإلشعاعي واألمان النووي شـريطة  

تعهد خطي يوقع عليه المرسل لدى الشركة 

المرسلة يتضمن البيانات الشخصية للمرسل 

باإلضافة إلى إقراره بعدم وجود أية مـواد  

 .ممنوعة أو مواد ذات قيمة

ن أكياس متعددة بحيـث  وضع البعائث ضم .٨

يكون وزنها ضمن األوزان العالمية وإغالق 

تلك األكياس بالطرق المتعارف عليها دوليا 

والتأكد من استخدام أكياس  منعا ألي تالعب

او حاويات  منفصلة لوضع المواد السائلة و 

المواد الحيوية  أو المواد التي تحتوي علـى  

 .عناصر مشعة و كل على حدا



 

 بريد الخاص للبريد الخـارجي مشغل ال على .٩

بإرفاق المستندات البريدية والنماذج  أن يلتزم

الدولية مع األكياس البريدية بحيـث يثبـت   

عليها اسم بلدي المصدر والمـورد ورقـم   

اإلرسالية والرحلة الجويـة ومطـار النقـل    

والتوزيع ومطار النقل مـن طـائرة الـى    

 .أخرى

 :بالعنوان الشروط الخاصة) د/٩

المغلـف   يجب أن يكتب العنوان على وجه .١

واضح وكامل وبلغة معروفة في بلد  بشكل

  .المورد

يجب أن يتضمن المغلف عنواناً واحداً لكـل   .٢

  .من المرسل و المرسل إليه

يجب أال يكتب العنوان المدون على المغلف  .٣

  .بالقلم الرصاص

المرسل والمرسل ( يجب أن تكتب األسماء  .٤

بـاألحرف   ولـيس بصورة كاملـة  ) إليه

   
  
  
  
 



 

 .األولى

مشغل  علىهـ في حال االشتباه بأي بعيثة بريدية /٩

  : بأخذ االحتياطات التالية أن يلتزم البريد الخاص

في حال وردت شكوك حول محتويات بعيثـة   .١

فـي  بريدية عند فحصها، يتم التحفظ عليهـا  

 .مكان آمن وإخالء المنطقة

تصال مع مندوبي الجهـات ذات العالقـة   اال .٢

للتنسيق مع المعنيين بخصوص التأكـد مـن   

  .محتوى البعيثة وآلية التعامل معها 

عدم محاولة فتح البعيثة من قبـل المـوظفين    .٣

عن البعائث األخرى إضافة الى  وإبعاد البعيثة

 .إبعادها عن أي مصدر حراري 

يتم فتح النوافـذ واألبـواب إذا كـان ذلـك      .٤

  .ياضرور

يتم فتح البعيثة او الطرد بحضـور الجهـات    .٥

  .ذات العالقة

تحرير محضر ضبط بالواقعـة واالحتفـاظ    .٦

 :مرسال لخدمات النقل والتوزيعشركة 
من هذه  ٢/حول البند هـقدمت شركة مرسال االستفسارات التالية 

  :المادة

من هي هذه ا بخصوص االتصال مع مندوبي الجهات ذات العالقة ؟

ألشـ أسـماء لمعنيين بذلك ؟ وهل يوجد ا األشخاصبالتحديد ومن هم 

خطـب م أيمعنيين وبعينهم تسهيال لالتصال بهم في حال حـدوث  

 ct person , or personal inبالموضـوع ؟ او مـا يعـرف ب    

charge  ،هـواتفهم الخلويـة وبر أرقـام هـواتفهم و   أرقامهي  ما

كتاب رسمي لـل حيث ال تحبذ الشركة موضوع إرساااللكتروني ؟  

  ؟؟  إشعاعيةالمخابرات مثال في حال وجود مادة بيولوجية ملوثة او 

  وما هو البديل في حال تعذر استقبالهم لشكوانا او مالحظاتنا ؟ 
 

  
ب مــن /١١تضــمنت المــادة 

ــات   ــماء الجه ــات أس التعليم

 .المخولة بفتح وفحص البعائث



 

بسجل يبين فيه اإلجراءات التي تم اتخاذهـا  

بحيث  بخصوص أي بعيثة ضمن هذا المجال

  .يتم توقيعه من قبل كافة المعنيين 

في حال ثبت مخالفتهـا للقـوانين واألنظمـة    . ٧

ليها اإلجراءات األمنية مـن  البريدية تطبق ع

  .حيث التحفظ عليها او مصادرتها او إتالفها
 
ر تسليم و  اإلجراءات األمنية المتبعة في حال تعذ/٩

بريدية خاصة أو طـرد أو إعادتهـا إلـى  ةأي بعيث

  :مرسلها

فتح البعيثة وفحص محتوياتها مـن   .١

يشـكلها مشـغل البريـد     قبل لجنة

لهذه الغاية لتحديـد هويـة   الخاص 

المرسل إليه وعنوانـه أو عنـوان   

  .المرسل

بطريقة تضمن عـدم   تغليف البعيثة .٢

ــا و ــا و /تلفه ــدان محتوياته او فق

فتحـت   بأنهـا يبين ملصق  إلصاق

  :شركة ارامكس

) ٩(من المادة ) و(شركة ارامكس مالحظة بخصوص البند   أوردت

  :يلي تضمن ماحيث 

حال تعذر تسليم أي بعيثة بريدية  إتباعهاالتي يتم  اإلجراءاتكل . ١

خاصة أو طرد أو إعادتها إلى مرسلها يتم تسجيلها على الكمبيوتر 

  .متوفرة خصيصا لذلكعلى برامج العمليات ال

  

من هذه المادة ) ٥(جاءت مالحظة شركة ارامكس على البند  .٢

  : على النحو التالي) و/٩(

يقوم مشغل البريد ) ٤(بعد مرور الفترة المشار إليها في البند 

 .إتالفهاالبعيثة أو  بإرجاع إماالخاص وحسب تعليمات المرسل 

  
  
  
  

تنسجم مالحظة الشركة مع مـا  

  و/٩ ورد في المادة
  
  
  
  
  
  
  

ال يمكن األخذ بهذه المالحظـة   



 

 بطريقة قانونية للتأكد من محتوياتها

وبيان أسباب فتحها والسند القانوني 

مرسـل  لهذا إلجراء وتسليمها إلى ال

 .إليه أو إعادتها إلى المرسل

 تحرير محضر يبين تفاصيل الواقعة .٣

بحيث  يتم توقيعه من قبـل كافـة   

 .المعنيين

تتجـاوز  البعيثة مـدة ال  باالحتفاظ  .٤

من تاريخ فتحها  اون يومتسع)  ٩٠(

إذا لم يحصل مشغل البريد الخاص 

 .على المعلومات الالزمة

بعد مرور الفترة المشار إليها فـي   .٥

يقوم مشغل البريد الخـاص   ٤ البند

بتسليم البعيثة إلـى الجهـات ذات   

 .العالقة

على مشغل البريد الخاص االحتفاظ  .٦

ي تـم  تبسجل يبين فيه اإلجراءات ال

حيث انه ليس من صـالحيات  

المشغل إتالف أي بعيثة في حال 

تعذر اتصالها أو إرجاعها إلـى  

  .المرسل



 

ي بعيثة ضمن اتخاذها بخصوص أ

 .هذا المجال
 

  ) ١٠(المادة 
 

  

ألمن والسالمة الصحية لألشـخاص  لغايات تحقيق ا

ذين يتعاملون مع البعيثة البريدية الخاصة كالعاملين ال

مشـغل   والمستفيدين علىد الخاص لدى مشغل البري

 :بما يلي أن يلتزم البريد الخاص

توفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين مـن    . أ

خالل االلتـزام بمـا جـاء فـي المـواد      

  . أعاله) ٩،٨،٧،٦(

لمساعدة العاملين لدى توفير دورات تدريبية   . ب

 مشغل البريد الخاص علـى التعامـل مـع   

 ها علـى البريدية المشتبه في احتوائ المواد

 وتوفير منشورات مواد خطرة أو ممنوعة،

 . وكتيبات لنفس الغاية

بتحقيق  أن يلتزم مشغل البريد الخاصعلى   . ت

  



 

األمن والسالمة الصحية لمرسل ومسـتقبل  

البعيثة من خالل االلتزام بما ورد في المواد 

 .المشار إليها أعاله
 

   )١١(المادة 

    

  :حاالت فتح البعائث. أ

  .ل البعيثةتعذر توصي .١

كـون  االشتباه في محتوى البعيثة ان ت .٢

  .سابقا من المواد الممنوعة المذكورة

إذا وجد على الغالف او المظـروف   .٣

 او/و فاحشـة  او رسـومات كتابات 

 .قادحة او/وسفيهة 

ــع   .٤ ــة م ــة وزن البعيث ــدم مطابق ع

المعلومات الخارجية على البعيثة او 

 .الطرد 

وح إذا تبين بان الغالف منزوع أو مفت .٥

بشكل قد  يؤدي إلى تلف أو فقـدان  

  



 

 .جزء من محتويات البعيثة

 :  الجهات المخولة بفتح وفحص البعائث. ب

المعينون  الخاص البريدمشغل موظفو  .١

  .أسمائهمب

 .مندوب عن مديرية األمن العام  .٢

 .مندوب عن دائرة المخابرات العامة  .٣

 .مندوب عن دائرة الجمارك العامة .٤

/ مسلحة األردنيةمندوب عن القوات ال .٥

 .مديرية األمن العسكري

مندوب عن أي جهة حكومية أخـرى   .٦

  .   اذا تطلبت طبيعة البعيثة ذلك
 

  

   )١٢(المادة 

اإلجراءات والتدابير األمنيـة والصـحية الالزمـة

الخاصة التي تحتوي علـى  لفحص البعائث البريدية 

وزارة مواد تتطلب طبيعتها اخـذ الموافقـة مـن    

  : و المؤسسة العامة للغذاء والدواءا/ والصحة 

ــة    ــة باألدوي ــة الخاص ــث البريدي ــل البعائ لنق

 :مرسال لخدمات النقل والتوزيع

بينت شركة مرسال فيما يتعلق بهذه المادة انه ومن خالل تجربتهم 

تعليمات لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء  أيالشخصية  ال توجد 

رخيص إلضافة غاية تصريح رسمي وتفيما يتعلق بالحصول على 

وكل  األدويةالى السجل التجاري الخاص بمشغل البريد الخاص لنقل 

   

لقد وضعت هذه التعليمات مـن  

خالل لجنة ضمت كافة الجهات 

المعنيــة وذات العالقــة ومــن 

ضمنها مندوب عن المؤسسـة  



 

والمستحضرات الصيدالنية والمسـتلزمات الطبيـة   

والمكمالت الغذائية على مشغل البريد الخـاص أن  

يلتزم بأخذ الموافقة المسبقة على إرسال أو اسـتالم  

 البعائث البريدية من المؤسسة العامة للغذاء والـدواء 

وفقاً للقوانين واألنظمة والتعليمات واألسس المعمول 

 .بها لدى المؤسسة

 أكـد العامة للغذاء والدواء حيث  .ما له عالقة

 .على وجود هذه التعليمات

   )١٣(المادة 

اإلجراءات والتدابير األمنية والصحية ضمن إطـار

  :المطارات والمراكز الحدودية

على مشغل البريد الخاص أن يلتزم بالتعاون التام مع 

ذات العالقة ضمن إطار المطـارات  الجهات األمنية 

ضـمان أمـن وسـالمة    والمراكز الحدودية وذلك ل

المعتمـدة  وفقاً لإلجراءات والبعائث البريدية الدولية 

 .لديها 

  

 


