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هيئة تنظيم قطاع االتصاالت  
 

 اإلجراءات والتدابير األمنية والصحية في نقل البعائث البريدية الخاصةالمعدلة لتعميمات تعميمات ال
غمي البريد الخاص رقم من نظام ترخيص مش( أ /18)المادة صادرة بمقتضى أحكام  (2009)لسنة 

 2004لسنة ( 110)
 
 :التسمية (1)لمادة ا

اإلجراءات والتدابير األمنية والصحية في نقل البعائث  المعدلة لتعميمات تعميمات" تسمى ىذه التعميمات 
 .من قبل المجمس إقرارىاويعمل بيا من تاريخ " البريدية الخاصة

 
: التعاريف (2)المادة

 تدل ما لمات التالية حيثما وردت في ىذه التعميمات المعاني المخصصة ليا أدناه يكون لمكممات والعبار 
القرينة عمى غير ذلك، ويكون لمكممات والعبارات غير المعرفة أدناه المعاني المخصصة ليا في قانون 

 . أو أي قانون يحل محمو واألنظمة الصادرة بمقتضاه 2007لسنة  34الخدمات البريدية رقم 
 

 .االتصاالت قطاع تنظيم ىيئة :الهيئة

 .الييئة مفوضي مجمس :المجمس
. رخصة مشغل بريد خاص: الرخصة

. جرأأي شخص ينقل بعيثة بريدية خاصة مقابل  :مشغل البريد الخاص
. جرأالبعيثة التي ينقميا شخص آخر غير مشغل البريد العام مقابل  :البريدية الخاصة البعيثة

 .خدمات مشغل البريد الخاص الشخص المنتفع من :المستفيد

   سواء كانوا من العاممين ضمان سالمة البعائث البريدية وكل ما يحيط بيا من أشخاص: األمن البريدي
  المنشآت البريديةومن ممتمكات ك، ينالمستفيدأو من لدى مشغمي البريد الخاص                 

  البعائث البريدية  ظة استالملحمن وذلك  ،نقل وغيرىاالووسائط  التاآل / معداتالو
. يمياتسلحين إلى                 
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                        ألحكام قانون الخدمات  في البعيثة البريدية وفقاً نيا يتضمأي مادة يحظر : دة الممنوعةاالم
. ساري المفعول واالتفاقيات الدولية ذات العالقة البريدية

. مواد ممنوعةعمى  ااحتوائودلت القرائن عمى كل بعيثة  :البعيثة المشتبه بها
مشغل البريد يدعو لتشكيميا مندوبون عن الجيات المبّينة في ىذه التعميمات، : لجنة فحص البعائث

 الخاصة  البريدية مخولون بفتح وفحص البعائث ،بحسب الحالة المقتضاة الخاص
.  المبينة أدناه التي تنطبق عمييا حاالت فتح البعيثة                     

  ة ورفاىية األشخاص في مجال العملحماية سالمة وصحالمجال المعني في   يه: السالمة الصحية
 وأرباب العمل والعمالء  دفرااألوالعمال )لكل من  تعزيز بيئة عمل آمنةل وذلك                   
 .(والموردين والمجتمعات المجاورة                   

عدادتحضير : تغميفالتهيئة وال                      وآمنةالبعيثة البريدية الخاصة بطريقة متينة وحزم  وا 
يمس                       خطر  أيوذلك لتفادي وقوع  ،ىامحتوياتمع توافق ت

. األخرى البعائث البريدية الخاصةو أو المعدات أباألشخاص 
 

الحاصمين عمى  مشغمي البريد الخاصات عمى كافة ىذه التعميمتطبق  :نطاق التطبيق (3)المادة 
  .الهيئةمن  ترخيص

 
 

  :بما يمي مالتزاالمشغل البريد الخاص  عمى:(4)المادة 
عدم احتوائيا  الصادرة والواردة والتأكد من الخاصةالبعائث البريدية إنشاء قسم ميمتو فحص  . أ

 والجيات األمنية ذات العالقة لهيئةاأمام  مسؤوليةكامل ال وتحّمل ،الممنوعةالمواد عمى أي من 
. عن محتويات البعائث التي يتعامل معيا

عممية اإلغالق  تتم نأيجب حيث  ،ةمغمق تكان إذا ةصادر خاصة بريدية بعيثةعدم استالم أي  . ب
 الهيئةويستثنى من ذلك الحاالت التي توافق عمييا  ،ومن قبل موظفيو وبحضور صاحب البعيثة

 .خطيا وبشكل مسبق

  .ممنوعةالمواد المن أي عمى  ئومن المرسل من عدم احتواالصادر عند استالم الطرد التأكد  .ج

 أخذ الموافقات من خاللوذلك  ،ذات العالقة األخرىوالجيات  األمنية األجيزةالتعاون التام مع  .د
 .ىذه الجياتمتطمبات ومراعاة التطورات في  ،إذا دعت الحاجة الالزمة

 .اذا طمب المستفيد ذلك التي تتطمب طبيعتيا التأمين عمييابعائث البريدية العمى التأمين . ىـ
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عمى  ،و فقدانأو جزئي ألتمف كمي  البعيثة البريدية الخاصةتعرض في حال  المستفيدتعويض . و
فييا  و أي مذكرات تفاىم تكون المممكة طرفاً أ الدولية لالتفاقيات والمعاىدات وفقاً ن يكون التعويض أ
 .و وفقًا لمقوانين المعمول بياأ/جدت، ون وإ

التي ال يمكن التصريح بقيمتيا  الخاصة البعائث البريديةفي حال نقل  المستفيداالتفاق مع . ز
يقع و فقدان لمبعيثة أو جزئي أفي حال تعرضيا لتمف كمي  التعويض آليةلتحديد  و ما شابوأكالوثائق 

. المشغل ةمسؤوليتحت 
والمتعمقة بسالمة المنشأة التي  المعمول بيا لدى المديرية العامة لمدفاع المدنيالتعميمات تطبيق . ح

 .يمارس أعمالو داخميا
 

( 5)المادة 
من تاريخ إقرار ىذه  ثالثة أشيرخالل  الهيئةتزويد الحاليين  مشغمي البريد الخاصعمى . أ     

وتوفير قع االمنشأة واعتماد الموعمى سالمة من مديرية الدفاع المدني التعميمات بموافقة نيائية 
. كافة متطمبات الوقاية والسالمة العامة الصادرة عن المديرية

سالمة من مديرية الدفاع المدني عمى  النيائية بالموافقة الهيئةتزويد  الترخيص لباعمى ط. ب     
وذلك عن المديرية وتوفير كافة متطمبات الوقاية والسالمة العامة الصادرة قع اواعتماد الموالمنشأة 

. الرخصة كمتطمب من متطمبات الحصول عمى
 

( 6)المادة 
 التعامل مع  عند الصحية والسالمة البريدي األمن لغايات تحقيقمشغل البريد الخاص  يتعّين عمى 
   :ما يميمراعاة  البعائث البريدية الخاصةوتوجيو  ومعالجةلمعدات واآلالت ووسائط النقل الخاصة بفرز ا

  .أمنيًا وفنياً  من قبل عناصر مدربةوالمعدات  اآلالت مالاستع . أ
 . ستعمالاللممراقبة أثناء ا اآلالت والمعدات عاخضإ . ب

 . ووسائط النقلآلالت والمعدات ل صيانة دورية إجراء. ج

الخدمة ضمن أماكن آمنة تضمن عدم تعرضيا لمعوامل المؤثرة عمى  وضع المعدات البريدية قيد. د
 .سالمتيا

 
( 7)ادة الم 

: موادًا ممنوعة تعتبر المواد التالية
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. و غيرىا من المواد الخطرةأو قابمة لالشتعال أأي مادة متفجرة  . أ
 .و ليا تأثير عقمي ونفسيأأي مادة مخدرة  . ب

  .ي مادة ذات نشاط إشعاعيأ. ج

 .و معداتأو ممتمكات أو مسببة لتمف مواد أأي مادة مموثة . د

 . العامةمادة منافية لألخالق ومخمة باآلداب أي  امة أوما يمس األمن والصحة الع .ىـ

 .المممكةو تداوليا في أستيرادىا أي مادة محظور ا. و

و تمف لمبعائث أو تموث أو الموظفين أخطر عمى حياة المستخدمين  عمييا أي مواد قد يترتب. ز
 .األخرى

 .م التأمين عميياما لم يت الذىب والبالتين والقطع النقدية واألوراق المصرفية. ح

 .ةأو المواد المصنفة تحت المقتنيات األثري/اآلثار و.  ط

 .كونيا لم يخمص عمييا جمركياً  البوندد الخاصالمواد التي تم إدخاليا الى مناطق . ك

 
 
 (8)المادة  

بما  أن يمتزممشغل البريد الخاص عمى  الخاصةالبريدية  لبعائثل البريدي األمن لغايات تحقيق .أ
:  يمي

 وظروف التخزين التهيئة والتغميفمن حيث  الصادرة البعيثة البريدية الخاصةضمان سالمة  .1
   .أدناه (9) المادةوذلك من خالل االلتزام بما جاء في 

 أنواعبعض عند تخزين ونقل روف المناسبة ظلضمان تييئة ال مكيفة وسيارات غرفتأمين  .2
 .ذلك االتي تتطمب طبيعة محتوياتوالبريدية  البعائث

عمى أي من  اوردت شكوك باحتوائو إلى المممكة ةأو واردة صادربريدية عدم استالم أي بعيثة . 3
االتفاقيات الدولية واالتفاقيات  ، باستثناء ما نّصت عميو(7المادة ) في واردة ال الممنوعة المواد

ما يثبت السماح تفاظ بواالح إرفاقن يعمل المرسل إليو عمى أشريطة  ،والمعاىدات الثنائية وغيرىا
 . إلبرازىا الحقا إذا دعت الحاجة بإرسال مثل ىذه البعائث

الواردة  الممنوعة الموادأي بعيثة تحتوي عمى أي من ورود  في حال تبميغ الجيات ذات العالقة. 4
 .3/أ/8وال ينطبق عمييا االستثناء الوارد في البند  ،أعاله( 7المادة ) في 

 .لمضياع أو السرقة ةتركيا عرض وعدم آمنوومعالجتيا في أماكن  ديةالبعائث البري فرز. 5

 . وفق المواعيد المحددة وترحيمياإغالق اإلرساليات  . 6
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 .بأقصر زمن ممكن البعيثة تسميم . 7

و وكالة مع أشخصيا بموجب تفويض  عنو و من ينوبأفقط لصاحب العالقة  البعيثة تسميم. 8
 .ذا دعت الحاجةإالحقًا  إلبرازىاو الوكالة أويض بصورة عن التفالمشغل احتفاظ 

 
تسيل اكتشاف  لتيوا الهيئةالتي تضعيا  المؤشراتااللتزام بمشغل البريد الخاص عمى  .ب

 .ممنوعةمواد التي تحتوي عمى البعائث 

 
( 9)المادة 

: الصادرة لخاصةالبعيثة البريدية ا تغميفو بتهيئة متعمقةال الشروطاإلجراءات وااللتزامات المتعمقة ب
بحيث ال تسمح  ،تفق مع طبيعة محتوياتياوت مءتتال بأغمفة متينة البعيثة البريدية الخاصة وضع . أ

 صوليا والنقميا وو ضمن سالمةشكٍل محكٍم يبو ،بعائث أخرىأي باختالطيا مع محتويات 
البريدية  يعرض صحة الموظفين لمخطر وال يؤدي إلى تموث أو تمف المعدات البريدية أو البعائث

 .األخرى

توضع في عمب ر، لمكس المحتوية عمى أشياء قابمةالبريدية الخاصة و البعائث أفي حالة الطرود  . ب
 مادة مقاومة من البالستيك المتين أو الكرتون المقوى ويوضع حوليا أو معدنية أو خشبيةمتينة 
خفيف، ويكتب عمييا من الخارج  تمف بورقو أالبولسترين  خشب أوالنشارة لمصدمات مثل وواقية 

 (.قابل لمكسر) بوضوح وفي أكثر من وجو عبارة 

قابمية الذوبان  التي لياو أ/مواد سائمة و و البعائث البريدية المحتوية عمىأفي حالة الطرود . ج
متينة الوعاء في عمبة خاصة  يوضعوبعد ذلك  ،اإلغالقتوضع في أوعية محكمة  ة،بسيول

ويوضع عمى  ،حالة كسر الوعاءمناسبة بكمية كافية المتصاص السائل في  مزودة بمادة واقية
  .لى محتواىا ليتم التعامل معيا بحذرإشير ت لصيقة غالفو

والمسموح بنقميا وفقا لالتفاقيات والمعاىدات الدولية قابمة لمتفاعل الكيماوي في حالة نقل مواد  . د
جنبًا إلمكانية المكان تمن مادة في نفس  عدم وضع أكثرالمرخص لو يتوجب عمى والثنائية 

قد  بأنو المستفيدمن  والتأكد ،لو وقع حادث جراء النقل أو التخزين وما إلى ذلك ماتفاعميا في
 .لى محتوى البعيثة وطبيعة المواد المنقولةإبوضع لصيقة تشير لى طبيعة المواد المنقولة إ أشار

لالتفاقيات  والمسموح بنقميا وفقاً البشرية  األعضاءو أ في حالة المواد الحيوية القابمة لمتمف. ىـ
وعاء ويتم وضعيا داخل  تبين طبيعتيا لصيقةيوضع عمى غالفيا والمعاىدات الدولية والثنائية 

ذا كانت إمع وجود مادة ماصة بكمية كافية المتصاص كل المحتويات عازلة  أوعيةو عدة أ



                                                                                                      10من  7صفحة 

وصف غالف خارجي متين مع عيا في لى وضإتيا تتطمب ذلك، إضافة اطبيعة محتوي
ن ال تشكل مثل ىذه البعائث أي خطر خالل التخزين والنقل بالنسبة أ، ويجب هالمحتويات بداخل

 .ن تمنح مثل ىذه المواد أولوية خاصة في التسميمأعمى  ،لألشخاص

 بنقميا وفقاً و قابمة لمتمف والمسموح أ /في حال نقل البعائث التي تحتوي عمى مواد حيوية معدية و. و
والتأكد من تييئتيا " مواد معدية " ن يصّرح بأنيا ألالتفاقيات والمعاىدات الدولية والثنائية يجب 

 التهيئة والتغميفوبحيث ال تشكل أي خطر خالل  إليولى المرسل إبحيث تصل في حالة جيدة 
و أداخل وعاء  وذلك بأن يتم وضعيا ،و الحيواناتأبالنسبة لألشخاص و النقل أ /التخزين وو

أوعية أولية عازلة وغالف خارجي متين ووضع مادة ماصة وبكمية كافية المتصاص كل 
  .المحتويات إذا تطمبت طبيعة المادة ذلك

تتفق محتوياتيا وتييئتيا مع األنظمة ن أيجب في حالة المواد المشعة التي يمكن نقميا بريديا . ز
خاصة بنقل المواد  أوعيةو أوتوضع البعيثة داخل وعاء المتبعة لموكالة الدولية لمطاقة الذرية، 

من الخارج  عميوويكتب بيذا النوع من البعائث خاص ن تغمف بغالف متين أاإلشعاعية عمى 
تنظيم العمل ىيئة ، ويتم التخميص عمييا بعد أخذ الموافقات الالزمة من عبارة مواد مشعة

مشغل البريد يوقع عميو المرسل لدى  تعيد خطي إدراجشريطة  النووي واألمان اإلشعاعي
 .مواد ممنوعةبعدم وجود أية  إقراره إلى باإلضافةيتضمن البيانات الشخصية لممرسل الخاص 

غالق تمك  كل منيا وضع البعائث ضمن أكياس بحيث يكون وزن. ح ضمن األوزان العالمية وا 
ات منفصمة لوضع المواد و حاويأ أكياساستخدام و األكياس بالشمع والرصاص منعا ألي تالعب
 .هعناصر مشعة و كل عمى حدعمى السائمة والمواد الحيوية أو المواد التي تحتوي 

 في حاالت البريد الدولي  إرفاق المستندات البريدية والنماذج الدولية مع األكياس البريديةيجب . ط
ية ومطار النقل بحيث يثبت عمييا اسم بمدي المصدر والمورد ورقم اإلرسالية والرحمة الجو

 .لى أخرىإوالتوزيع ومطار النقل من طائرة 

 

: البريدية الخاصةالخاص بالبعيثة  بالعنوان المتعمقةالشروط ( 10)المادة 
. واضح وكامل وبمغة معروفة في بمد المورد بشكلغمف الم أن يكتب العنوان عمى وجويجب  . أ

 .مرسل إليوالوعنوانًا واحدًا لكل من المرسل المغمف يجب أن يتضمن  . ب
بإحدى طرق الطبع طباعًة بطريقة مقروءة بالحبر أو  المغمف العنوان المدون عمىكتابة يجب . ج

. بالقمم الرصاصبحروف ذات لون داكن وال تقبل الكتابة 
. األولى باألحرف وليسبصورة كاممة ( المرسل والمرسل إليو )يجب أن تكتب األسماء. د
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: بيا المشتبه البعائث البريدية( 11)المادة 
:  بأخذ االحتياطات التالية أن يمتزممشغل البريد الخاص  عمىفي حال االشتباه بأي بعيثة بريدية . أ 

 .إخالء المنطقةو في مكان آمنعمى البعيثة المشتبو بيا يتم التحفظ  .1

لمتنسيق بخصوص التأكد من  (ب/14)المحددة في المادة االتصال مع مندوبي الجيات  .2
. وحسب طبيعة البعيثةالتعامل معيا  آليةوالمشتبو بيا ثة محتوى البعي

 . مشغمي البريد الخاص من قبل موظفي المشتبو بياالبعيثة محاولة فتح عدم  .3

عن البعائث األخرى إضافة الى إبعادىا عن أي مصدر حراري  المشتبو بيا إبعاد البعيثة .4
. 

 .فتح النوافذ واألبواب .5

:  بها البعائث البريدية المشتبهلفتح  قبل مشغمي البريد الخاصمن  اإلجراءات الواجب إتباعيا  .ب  
  .فحص البعائث البريدية الخاصةلجنة من خالل و الطرد أيتم فتح البعيثة  .1

تحرير محضر ضبط بالواقعة واالحتفاظ بسجل يبين فيو اإلجراءات التي تم اتخاذىا يتم  .2
  . المجنة أعضاءقيعو من قبل كافة يتم تو بحيث بخصوص أي بعيثة ضمن ىذا المجال

لمقوانين واألنظمة البريدية تطبق عمييا اإلجراءات األمنية  ة البعيثةمخالف تفي حال ثبت. 3
  .و إتالفياأو مصادرتيا أمن حيث التحفظ عمييا 

 

 ةبعيثفي حال تعذر تسميم أي  مشغمي البريد الخاصالواجب إتباعيا من قبل  اإلجراءات  (12)المادة 
: أو إعادتيا إلى مرسميابريدية خاصة 
وذلك  فحص البعائث البريدية الخاصة لجنةفتح البعيثة وفحص محتوياتيا من قبل . أ

  .لتحديد ىوية المرسل إليو وعنوانو أو عنوان المرسل

ممصق يبين  إلصاقو فقدان محتوياتيا وأ/بطريقة تضمن عدم تمفيا و تغميف البعيثة. ب
وبيان أسباب فتحيا والسند القانوني ليذا  انونية لمتأكد من محتوياتيافتحت بطريقة ق بأنيا

في حال تم تحديد ىوية  مرسل إليو أو إعادتيا إلى المرسلوتسميميا إلى الإلجراء 
 .إليوو المرسل أالمرسل 

 .المجنة أعضاءيتم توقيعو من قبل  تحرير محضر يبين تفاصيل الواقعة. ج

من تاريخ فتحيا إذا لم يحصل  اتسعون يوم(  90)تتجاوز  مدة ال البعيثةباالحتفاظ . د
 .و المرسل إليوأبالمرسل  والمتعمقة عمى المعمومات الالزمة مشغل البريد الخاص
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بتسميم البعيثة إلى  مشغل البريد الخاصيقوم  4 بعد مرور الفترة المشار إلييا في البند. ىـ
و بيعيا حسبما تقتضيو أ إتالفياو أذلك إذا دعت الحاجة ل ذات العالقةاألمنية الجيات 
 .ن يسجل اإلجراء عمى المحضرأعمى  طبيعتيا

ي تم اتخاذىا تاالحتفاظ بسجل يبين فيو اإلجراءات ال مشغل البريد الخاصعمى . و
 .ويحفظ فيو نسخة من المحضر المحرر بشأنيا بخصوص أي بعيثة ضمن ىذا المجال

 
(  13)المادة 

البعيثة البريدية ذين يتعاممون مع لألشخاص ال السالمة الصحيةو بريديال ألمناتحقيق لغايات 
 أن يمتزممشغل البريد الخاص  عمى ،ينالمستفيدومشغل البريد الخاص العاممين لدى من  الخاصة
 :بما يمي

  . من خالل االلتزام بما جاء في المواد  أعاله العاممين لجميعتوفير بيئة عمل آمنة  . أ

مشغل لمساعدة العاممين لدى من خالل التنسيق مع الييئة ية توفير دورات تدريب . ب
مواد خطرة  البريدية المشتبو في احتوائيا عمى المواد عمى التعامل معالبريد الخاص 

 . وكتيبات لنفس الغاية وتوفير منشورات ،أو ممنوعة

من يو ولمعاممين لدلمرسل ومستقبل البعيثة  والسالمة الصحيةبتحقيق األمن  االلتزام. ج
 .ىذه التعميماتخالل االلتزام بما ورد في 

   
( 14)المادة 

  :حاالت فتح البعائث. أ

. تعذر توصيل البعيثة .1
.  أعاله ب/11، ووفقًا لإلجراءات المبّينة في المادة البعيثة المشتبه بها .2
 .قادحة وأ/وسفيية  وأ/و فاحشة و رسوماتأو المظروف كتابات أإذا وجد عمى الغالف  .3

يؤدي إلى تمف أو فقدان جزء من محتويات قد  ن الغالف منزوع أو مفتوح بشكلأين بإذا تب .4
. البعيثة

 : البعيثة البريدية الخاصةوبحسب طبيعة  ،بفتح وفحص البعائثاألشخاص المخولون . ب 

. هاسمبالمعين مشغل البريد الخاص  موظف .1
 .مديرية األمن العاممندوب عن  .2

 .مةدائرة المخابرات العامندوب عن  .3
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 .دائرة الجمارك العامةمندوب عن  .4

 .مديرية األمن العسكري/ القوات المسمحة األردنيةمندوب عن  .5

        .مندوب عن أي جية حكومية أخرى اذا تطمبت طبيعة البعيثة ذلك .6
 

( 15)المادة 
نقل البعائث البريدية الخاصة باألدوية والمستحضرات الصيدالنية والمستمزمات الطبية في حاالت 

بأخذ الموافقة المسبقة عمى إرسال أو استالم  أن يمتزممشغل البريد الخاص عمى والمكمالت الغذائية 
البعائث البريدية من المؤسسة العامة لمغذاء والدواء وفقًا لمقوانين واألنظمة والتعميمات واألسس المعمول 

 .بيا لدى المؤسسة
 ( 16)المادة 
ذات العالقة ضمن إطار المطارات الجيات األمنية تعاون التام مع بال أن يمتزممشغل البريد الخاص عمى 

ى تمك وفقًا لإلجراءات المعتمدة لدوضمان أمن وسالمة البعائث البريدية الدولية والمراكز الحدودية وذلك ل
. الجيات
  ( 17)المادة 

ىذه التعميمات إذا  ولممجمس تعديل، في الحاالت التي لم يرد عمييا نص في ىذه التعميماتالمجمس  يبت
 .اقتضت الحاجة ذلك


