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1. Introduction  

Telecommunications Regulatory 

commission (TRC) is required 

according to Article 9/a of the Postal 

Services Law No 34 of 2007 (“the 

Law”) to “set the basis that the Public 

Postal Operator is committed to abide 

by, when determining the services tariff 

by virtue of the exclusive right granted 

to it under the provisions of Article 12 

of the law”. Also according to Article 

9/e of the Law, TRC has the duty “to 

regulate the postal services in the 

Kingdom in accordance with the public 

policy approved by the Council of 

Ministers and to issue related 

instructions”. 

Therefore, the Board of commissioners 

of the telecommunications regulatory 

commission of Jordan (TRC) has taken 

a decision No. (6-16/2009) dated 

(14/9/2009) on the “Determination on 

the Implementation of a Regulatory 

Regime for the Prices of the Reserved 

Services of Jordan Post Company 

(JPC)”. This decision sets out the 

framework mechanism for regulating 

the prices of the reserved services 

provided by the Jordan Post Company 

(JPC) as required by the Law.  

The TRC has now completed 

consultation on Postal Sector 

Regulation “Implementation of a 

Regulatory Regime for the Prices of the 

Reserved Services of Jordan Post 

Company (JPC) as required by the 

Law”. 

 

 

 

 انمقذمة     -1

 البريدية الخدمات قانون من أ/٩ المادة لمنطوق وفًقا
تتولى"  الييئة فإن) )القانون ٧٠٠٢ لسنة ٤٣ رقم

وضع األسس التي يمتزم مشغل البريد العام بمراعاتيا 
عند تحديد بدل الخدمات التي يقدميا بموجب الحق 

( من ىذا 2٧ألحصري الممنوح لو وفقًا ألحكام المادة)
من نفس ( /ه ٩) القانون" ، وكذلك وفقًا لممادة

القانون، تتولى الييئة "تنظيم الخدمات البريدية في 
مجمس قبل  لمسياسة العامة المقرة من المممكة وفقاً 

صدار التعميمات المتعمقة بيا".   الوزراء وا 
اصدر مجمس مفوضي الييئة قرار رقم فقد وعميو، 

حول " تطبيق  2٣/٩/٧٠٠٩تاريخ  ٧٠٠٩/6-26
إطار تنظيمي ألسعار الخدمات الحصرية لشركة 

إيجاد آلية والذي ييدف الى البريد األردنية )الشركة(". 
لتنظيم اسعار الخدمات الحصرية المقدمة من قبل 

 وفقًا لمتطمبات القانون. شركة البريد األردني
وقد انيت الييئة االستشارة الالزمة لتطبيق االطار 

" تطبيق إطار تنظيمي ألسعار التنظيمي المتعمق بـ 
وفقًا  الخدمات الحصرية لشركة البريد األردني

 لمتطمبات القانون".  
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2. Price cap formula 

The TRC has decided on the general 

structure of the price cap formula in its 

2009 decision: 

 Pricet = Pricet-1 × (1+ CPIt - Xt + Vt) 

 

 According to this formula, new prices 

for reserved services of JPC (Pricet) 

should be equal or less than the prices in 

the period before (Pricet-1), increased by 

the annual inflation (CPIt) and an 

investment incentives adjustment factor 

(Vt) and reduced by an efficiency 

adjustment factor (Xt).  The formula 

should also include a carry-over factor 

(Δ) that allows JPC to transfer unused 

price increase potential into the 

following year. 

The following price cap formula applies 

separately for each service baskets 

determined by the TRC. 

 

 

where:  

t Year for which the price level is 

fixed 

i Index of a service in the price cap 

basket (i=1,…,n) 

n Number of services in the price 

cap basket 

pi,t Price per item of service i in year 

t 

 معادلة السقف السعري -٧
قررت الييئة الييكل العام لمعادلة السقف ألسعري لقد 

 فقا لما يمي:ذلك و و  ٧٠٠٩ضمن القرار الصادر عام 
  ت(و+ت س-ت م+2) ×  2-ت=السعر تالسعر 

لمخدمات  المقترحةفان االسعار  ووفقًا ليذه المعادلة،
الحصرية لشركة البريد األردني يجب ان تكون 

( 2-تالسعر)الحالية مساوية او اقل من األسعار 
( تالتضخم السنوي)م  يامضافًا اليالمعتمدة السعر 

وحًا منو ( مطر تومعامل التعديل لتحفيز االستثمار)و
( . وينبغي ان تتضمن تمعامل تعديل الكفاءة )س
( الذي يسمح لشركة البريد Δالمعادلة معامل الترحيل)

لمسنة المستغمة بالسعر  الزيادة غير ترحيلباألردني 
 الالحقة.

بشكل معادلة السقف ألسعري التالية حيث تطبق 
محددة مسبقًا من قبل ال اتخدمال تيعمى سم  منفصل 
 .والمرفقة بيذا القرارالييئة 

 

 
 :ان حيث 

 

 t جثبيث مسحوى األسعبرسنة 

في سهة انسقف بت خذمجسهسهي نهمؤشر 

 (i=1,…,n)  نسعري

i 

سهة انسقف في عذد انخذمبت أنمذرجه 

 أنسعري

n 

جثبيث االسعبر  انسعر نكم خذمة خالل سنة

 t     

                     

pi,t 
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pi,t-

1 

Price per item of service i in year 

t-1 

qi,t-

2 

Volume of product i in year t-2 

(reference period)  

It-2 Inflation factor (CPI) in year t-2 

(reference period) 

Xt Efficiency adjustment factor in 

year t 

Vt Investment incentive adjustment 

factor in year t  

Δt Factor for the non-used 

proportions of allowable price 

increases from preceding year 

that may be carried over to year t 

(Carry-over factor) 

The left part of the formula specifies the 

weighted price variation between the 

periods (t) and (t-1). The weights for the 

services in the basket (left term of this 

part) are represented by the share of 

revenues of service (i) in total revenues.  

 

The right term indicates the price 

variation allowed by the TRC: 

according to the formula, prices should 

increase no more than inflation (I) less 

the efficiency factor (X), plus the 

investment factor (V) and plus the 

carry-over factor (Δ) the unused 

potential for price increases of the 

previous period. 

 

3. Scope 
The price cap should apply to the 

reserved services, according to the 

انسببقة نسنة  انسعر نكم خذمة خالل انسنة

 t-1  انحثبيث

 

pi,t-1 

 qi,t-2  سنة  في خدمةالحركات االحصائية لكل عدد
 ) t-2 (االحتساب المعتمدة 

 It-2  االحتساب سنة   في (م) التضخم معامل
   t-2)المعتمدة ) 

    Xt الحالية السنة معامل تعديل  الكفاءة في 
 (ت)س

  Vt السنة في معامل التعديل لتحفيز االستثمار    
 (ت)و الحالية     

Δt  المستغمة  الزيادة غير ترحيلالترحيل،  عاملم
 . t لمسنة الالحقبالسعر 

 
  السعر تفاوت المعادلة  من الثاني الجزءويتضمن 
السنة  و( )تالسنة الحالية  خالل الفترة بينالمرجح 

حدده وزن الخدمة في السمة يان ، (2-)ت السابقة ليا
 ( ممثل بحصة ايرادمن ىذا الجزء االيسر)الجزء 
 اجمبني االيرادات. من  (i)الخدمة 

المسموح بو  سعرال تفاوت يشير إلى  األيمنالجزء 
ان تتجاوز ، ال يمكن وفقا لممعادلةف  :الييئة من قبل
بعد طرح   (٧-ت )م  التضخم معدل  األسعارزيادة 

عامل م مضافا اليو (ت س) كفاءةمعامل تعديل  ال
 (Δ)ترحيلال عاملمو  (ت)و االستثمار التعديل لتحفيز 

 .الفترة السابقة السعر عن زيادة ل  المستغلغير  
 : اقطالن. 3 

الذي تم اقراره بموجب قرار وفقا لإلطار التنظيمي 
السقف  تطبق معادلة ٧٠٠٩مجمس المفوضين 
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regulatory framework in Jordan. These 

reserved services are: 

 All mail services with a weight 

up to and including 500g  

 Rental and application services 

(P.O boxes).  

4. Number of baskets 

The composition of the baskets should 

reflect the intensity/degree of 

competition. In other words: a basket 

within the price cap regulation should 

include services that are facing similar 

degrees of competition.  

 

 Basket 1 (“Ordinary”): Including 

ordinary and registered mail and 

parcel services up to and 

including 500g (Every weight 

step of a product should be 

handled as a separate product, 

Discounts or discounted products 

should be considered as separate 

products, too. ) as well as rental 

and application services (P.O 

boxes). 

 

 Basket 2 (“Express”): Including 

all Express and EMS (Express 

Mail Service) services up to and 

including 500g. Analogously to 

basket 1, every weight step 

should be considered as a 

separate product, as well as 

discounts or discounted products. 

Based on a complete list of all its 

products submitted by the JPC each 

year, the TRC determines for all 

والتي  الحصرية، البريدية السعري عمى الخدمات
 :تضم
جميع البعائث البريدية التي ال يزيد وزنيا عن * 

 .غرام 0٠٠

الخاصة )تأجير تقديم خدمة الصناديق البريدية  * 
 .واشتراك(

   تالسالعدد. ٣
كثافة  (baskets) تالسال تكوين  أن يعكس ينبغي

 تتضمنيجب ان   :وبعبارة أخرى، درجة المنافسة/ 
   الخدماتالسعري  الغطاءمعادلة المشمولة بالسمة 

 .المنافسة من درجةنفس ال التي تواجو
 بما في ذلك البريد  :البريد العادي()االولى  سمةال  •

التي ال يزيد وزنيا عن   وخدماتالمسجل و  العادي
 كخدمةوزن / فئة  كليجب التعامل مع )  غرام 0٠٠
أن عمى االسعار يجب  وكذلك التخفيضات ،ةمنفصم
 خدمات تأجير وكذلك (منفصمة كخدمات تعامل 

ية يجب ان تعامل كل صناديق البريدلات ااشتراكو 
  منيا كخدمة منفصمة.

 جميعبما في ذلك  (:البريد السريع) انيةالثسمة لا   •
التي ال يزيد وزنيا عن    EMS البريد السريع خدمات
، وكما ىو الحال بالنسبة لمسمة االولى، غرام 0٠٠

 ،ةمنفصم كخدمةوزن / فئة  كليجب التعامل مع 
 تعامل أن عمى االسعار يجب  وكذلك التخفيضات

 .منفصمة كخدمات
شركة البريد  التي تقدميا الخدمات قائمة عمى بناء

التي سمة الد يمييئة تحديحق ل، سنويا لمييئة االردني
كل خدمة من الخدمات التي تقدميا شركة تنتمي ليا 
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products to which basket they should be 

allocated. For 2012, allocation of 

products to baskets is determined in 

appendix A to the decision. 

 

5. New products 

In the case JPC intends to introduce new 

products within the reserved area, the 

following procedure applies:  

 For the first two years, the new 

product is regulated separately 

(outside the price cap system). 

 After two years, the new product is 

included to the price cap (one 

basket), once revenues are available 

for the reference period (t-2). 

Before introducing any new product, 

JPC must seek an opinion from the TRC 

stating whether this product is part of 

the reserved area, or not. If it is part of 

the reserved area, JPC must seek 

approval for the product’s price before 

introducing the product to the market.  

6. Inflation factor 

TRC will use the consumer price index 

(CPI) as published by the Central Bank 

of Jordan in order to calculate the 

inflation factor. The inflation factor for 

the year (t-2) (reference period) is 

calculated by the growth rate of the 

(CPI) between (t-2) and( t-3): (CPIt-2 - 

CPIt-3) / CPIt-3.  

 

 

 البريد االردني. 
فقد تم توزيع الخدمات عمى  ٧٠2٧عام بالنسبة لم
 . لممرفقوفقًا  السالت

 
 :جديدةالت خدماال.0

 طرح خدمات جديدة في  الشركةرغبت  في حال
 :تطبق اإلجراءات التالية،  الحصرية المنطقةضمن 

الخدمة الجديدة   تنظم ، ولى والثانيةااللمسنتين   •
 .(السقف السعري قاطنخارج ) بشكل منفصل

 الخدمة الجديدة، يتم تضمين سنتينمضي الوبعد   •
الييا الت المشار ساحد الفي السقف السعري  إلى

 االحتساب المعتمدةلسنة ، عند توفر اإليرادات اعاله
 .(٧-ت)

أن   يجب عمى الشركة، جديدة أي خدمة قبل تقديم
 الخدمة هىذ تما إذا كانفي الييئة من باالستعالمقوم ت

وفي حال كانت  ،أم ال من الخدمات الحصرية جزء
عمى  يجبالخدمة جزء من الخدمات الحصرية فانو 

سعر الييئة عمى  عمى موافقة الشركة الحصول
 .السوق في طرحيا قبل الخدمة

 :معامل التضخم. 6
سوف تستخدم الييئة المؤشر القياسي السعار 

( وفقًا لما ينشره البنك المركزي االردني مالمستيمك )
يتم حساب معامل  .احتساب معامل التضخم لغايات

( وفقًا ٧-ت) لسنة االحتساب المعتمدةالتضخم 
( مالمؤشر القياسي السعار المستيمك ) لمعدل نمو

   ٤-تم  /)٤-تم   _٧-ت م) ( :٤-ت( و)٧-تبين )

معامل التضخم عمى أساس المؤشر ساب تحاتم ي
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The inflation factor shall be calculated 

based on the CPI as published by the 

Central Bank of Jordan.  

The inflation factor for 2012 was 5% 

(see Central Bank of Jordan). 

 

7. X factor 

The X factor (efficiency adjustment 

factor) reflects the expected future 

productivity growth rates in the 

provision of regulated services. The 

intention of the (X factor) is to 

incentivize JPC to promote efficiency in 

service provision: If the company’s 

productivity growth rate exceeds the (X 

factor), it earns and can retain additional 

profit. On the other hand, if the 

company fails to reach the (X factor) it 

may run into losses. The TRC 

determines the (X factor) to be 3 % for 

each year of the price cap periods from 

2012 to 2014. 

3.2.4 V factor  

The V factor is the investment 

incentives adjustment factor. Facing the 

loss-making situation of JPC, the TRC 

has based the V factor on the current 

difference between the prices of JPC 

and the cost. This allows JPC to close 

the gap between the revenues and the 

cost in order to get an adequate base for 

investments in postal services – and 

thus in quality of service.  

 

 

وفقًا لما ينشره البنك و القياسي السعار المستيمك 
  المركزي االردني.

 تعادل ٧٠2٧معامل التضخم لعام  ت نسبةكانحيث 
 % )البنك المركزي االردني(0
 
 )س(: . معامل تعديل الكفاءة٢

يعكس معدالت نمو االنتاجية تعديل الكفاءة  معامل
ر الخدمات الخاضعة يالمتوقعة في المستقبل في توف

لمتنظيم. معامل تعديل الكفاءة ييدف الى تحفيز 
اذا تجاوز  شركة لتعزيز الكفاءة في تقديم الخدمات:ال

معامل تعديل الكفاءة(  ) معدل نمو االنتاجية لمشركة
لم من ناحية أخرى، اذا  .اضافية اارباح تحققفانيا 

 ) معامل تعديل الكفاءة( تتمكن الشركة من تحقيق
وليذه . تواجو  خسائرقد فانيا  الذي حددتو الييئة

ليصبح ) معامل تعديل الكفاءة( الغاية حددت الييئة 
 السقف السعريالية سنوات تطبيق % لكل سنة من ٤

 .٧٠2٣الى عام  ٧٠2٧لمفترة من عام 
 

 (:و )معامل التعديل لتحفيز االستثمار 4.2.3
. لتمكين شركة  ىو معامل تعديل تحفيز االستثمار

، التي تتكبدىا رةئالخساالبريد االردني في مواجية 
عمى  تحفيز االستثمارالييئة الى معامل  استندت
 يمك نوىذا ، والتكمفة الحالية شركةالبين اسعار الفرق 

لكي بين االيرادات والتكاليف مشركة لسد الفجوة ل
قاعدة كافية لالستثمارات في الخدمات تحصل عمى 

  في جودة الخدمة. واخيرا -البريدية
 عنصرينلممعامل تحفيز االستثمار كمجموع حدد 
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The V factor has been determined as the 

sum of two elements: the cost-coverage 

factor per basket and the profit 

allowance factor. 

V factor= cost coverage factor+ profit 

allowance factor 

Where:  

- The profit/loss rate for the 

Baskets 1 and 2 are indicators for 

the cost coverage factor, based on 

JPC 2010 revenue and cost data. 

The TRC therefore calculated the 

following cost coverage factors 

per basket: 

 Basket 1: The negative gap 

between revenues and costs is 

-6.3%. The TRC determines 

this indicator for the yearly 

cost coverage factor to 2.1% 

per year during the validity 

period of the price cap (three 

years). After three years, the 

identified gap would be 

closed. 

 Basket 2: The EMS/express 

services of Basket 2 

(“Express”) are highly 

profitable with return on sales 

of 30.4%. So the TRC 

determines the cost coverage 

factor to -10.1% per year 

during the price cap period. 

- The second element of the V 

factor is the profit allowance 

factor. TRC calculated this 

element based on an international 

benchmark. JPC should be 

allowed to have a reasonable 

 : التاليين 
  كل سمةلف يلاتكالعامل تغطية  .2
 .العائد عمى االرباحمعامل  .٧

معامل تحفيز االسثمار= معامل تغطية الكمفة+ 
 .العائد عمى االرباحمعامل 
 حيث:
 االولى والثانية معدل الربح/الخسارة لمسالت  -

 بناءً ف، يلاكتىي مؤشرات لمعامل تغطية ال
لعام  وبيانات التكمفةالشركة عمى ايرادات 

٧٠2٠. 
تغطية الكمفة لمسمة  معامل حددت الييئة فانولذلك 
 :وفقا لما يمي الواحدة

بين االيرادات  عجزتحقق  : االولىالسمة  *
الييئة  تحددلذلك  (%6.٤-)وصل الى  والتكاليف
 (%٧.2 )تغطية الكمفة السنوية ل كعامل مؤشرىذا ال

ذلك بعد سنوات(.  ٤سنويًا خالل فترة السقف السعري)
  ستتمكن الشركة من سد فجوة العجز المتحققة.

خدمات البريد السريع من السمة  :الثانيةالسمة * 
 وصل الىعائد عمى المبيعات ب لمغاية  مربحةالثانية 
الييئة معامل تغطية الكمفة  حددتوعميو  ،%٤٠.٣

سنويًا خالل فترة  (%10.1-)  الىليصل السنوية 
 السقف السعري.

العنصر الثاني من معامل تحفيز االستثمار  -
الييئة حددت . العائد عمى االرباحىو معامل 

بناء عمى دراسة المقارنات ىذا العنصر 
أن يكون ليا لمشركة وعميو يسمح  .الدولية
% لمسمة ٣.2 بنسبةعمى المبيعات عائد 
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return on sales of 4.1% per basket 

and year. 

 

 Determination of the V 

factor for Basket 1 and Basket 2 

 Basket 1 

("Ordinary") 

Basket 2 

("Express") 

Cost coverage 

factor 

2.1% -10.1% 

Profit 

allowance 

factor 

4.1% 4.1% 

V factor 6.2% -6.0% 

 

The total V factor per basket and year is 

: 

 Basket 1 (“Ordinary”): 6.2%  

 Basket 2 (“Express”): -6.0% 

8. Carry-over-factor 

The carry-over factor allows the 

regulated company (JPC) to transfer 

unused price increase/decrease from the 

year t-1 to the following years. 

 

 The carry-over factor avoids too many 

price changes within the price cap 

period –, thus, their transaction cost, is 

inconvenience for mailers. For example, 

assuming that JPC is allowed to 

increase prices in (t,) but it does not use 

the potential. In (t+1) or (t+2), JPC can 

convert (aggregated) potential for price 

increase.  

 

Another purpose of the carry-over factor 

is that JPC should not be “forced” 

(incentivised) by the price cap 

mechanism to use all of its potential for 

 .سنوياالواحدة 
 
 األولىاالستثمار لمسمة تحفيز لتعديل المعامل تحديد 

 والسمة الثانية
    السمة األولى  

 ) البريد العادي (
    السمة الثانية 

 البريد السريع() 
 %2٠.2- %٧.2 معامل تغطية الكمفة

العائد عمى معامل 
 االرباح

٣.2% ٣.2 % 

 %6.٠- %6.٧ (و)معامل 
االستثمار لكل سمة  (تحفيز)معامل تعديل  -

 في السنة ىو :
 %6.٧العادي ( البريد ) األولىالسمة  -
 %6.٠ -السريع(البريد السمة الثانية ) -

  :الترحيل . معامل 8
ترحيل باشركة البريد االردني يسمح الترحيل معامل 

الزيادة / النقصان السعري غير المستغل من السنة 
 السنوات الالحقة .  إلى األولى
بصورة  األسعارتعديل  لتجنب الترحيلمعامل يسمح 
وفي حال ، ير سعالمعادلة السقف خالل فترة  كبيرة

أتاحت عممية تطبيق معادلة السقف السعري لشركة 
لم ترغب و ر في السنة )ت( البريد االردني بزيادة السع

الشركة باستغالل ىذه الزيادة في السنة )ت( كما لم 
 وال في السنة الثانية (2)ت+ ترغب ياستغالليا بالسنة

( اإلجمالي)ترحيل البريد تستطيع شركة  (٧)ت+
 .الى السنوات الالحقة األسعارلرفع  المتاح

 شركة البريد إرغامىو عدم ميزة اخرى ليذا المعامل 
السقف  آليةمن خالل استخدام ( ىا)تحفيز األردني 
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price increases.  

By definition, the carry-over factor for 

the first year of the price cap period will 

be 0 (as there is no unused potential 

from previous years).  

The carry-over factor should not 

“expire” if it is not used for the 

subsequent year. The factor can be used 

during the entire price cap period.  

 

 

 

9. Price cap period/ period of validity 

 The price cap is valid for three years 

(2012-2014). The first price cap 

period is 2012. 

 Reference period: The reference 

period for volume data and the 

inflation factor is (t-2) (the reference 

period is 2010 for the first price cap 

period 2012). 

 

10. Reporting requirements of JPC 

for price applications: 

The next table summarizes the reporting 

requirements of JPC when JPC seeks 

approval for new prices for reserved 

postal services. 

 

If JPC fails to submit relevant data, the 

TRC will refuse the application of new 

prices. 

 

السعري الستخدام كافة االحتماالت المتاحة )الممكنة(  
  .خالل السنة األسعارلزيادة 
من التسعير  األولىلمسنة  الترحيل معامل قيمة ان 
احتمالية غير ال يوجد انو )حيث  اً كون صفر تس

من السنوات مو  االسعار مرح  مستغمة لتعديل 
غير  الترحيل معامل مع االشارة الى ان  السابقة(.

ل عدم استخدامو في السنة منتيي الصالحية في حا
يمكن استخدام ىذا المعامل خالل حيث انو  الالحقة
 السقف السعري.معادلة فترة 
 :ونفاذهاالسقف السعري معادلة . مدة ٩

ثالث نافذه لمدة السقف السعري معادلة تعتبر  -
 حيث يبدأ تطبيق ( ٧٠2٣-٧٠2٧سنوات )
 .٧٠2٧ في العام   لسقف السعريمعادلة ا

االحتساب  سنة ان  :سنة االحتساب المعتمدة -
عامل مولاالحصائية  مبياناتل المعتمدة

االحتساب  )وعميو ( ٧-التضخم ىو )ت
لسقف لمعادلة ا ٧٠2٠ىي سنة  المعتمدة
 ( .٧٠2٧ األولالسعري 

 
 األردنيشركة البريد  التقارير المطموبة من.2٠

 تقديم طمب تعديل االسعار:لغايات 
التقارير المطموبة من يمخص  أدناهالجدول  -

تتقدم بطمب عندما  األردنيشركة البريد 
خدمات لاأسعار تعديل مموافقة عمى لمييئة ل
 الحصرية.ية البريد

تقديم  من األردنيشركة البريد  لم تتمكن إذا -
فان الييئة  ،التقارير المطموبة حسب االصول
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Reporting   requirements of JPC 

Purpose Data JPC must provide with 

each application for new price 

Approve new 

prices for JPC 

JPC application shall include:  

 Prices planned for (t) (first 

time: 2012) for all reserved 

services 

 Prices for (t-1) (first time: 

2011) for all services included 

in Basket 1 (“Ordinary”) and 

Basket 2 (“Express”) 

 Volumes for (t-2)  (first time: 

2010) for all reserved services 
 

 .المقترحةتعديل االسعار  طمبسترفض 
 

 األردنيشركة البريد التقارير المطموبة من 
شركة البريد  التي يجب عمىالبيانات  اليدف

 أسعار للكل طمب تعديتقديميا  األردني
 األسعارالموافقة عمى 

الجديدة لشركة البريد 
 األردني

 يتضمن طمب شركة البريد أنيجب 
 يمي:ما  األردني 

 تلمعام  المقترحة قائمة االسعار( )
البريدية  ( لجميع الخدمات٧٠2٧)

 الحصرية.
 ( ٧٠22 )لمعام  (2-ت ) األسعار 

في السمة االولى  خدماتاللجميع 
والسمة الثانية )البريد  العادي(البريد )

 السريع (
( ٧-ت ) البعائث البريدية عدد  -
 البريدية خدماتلجميع ال (٧٠2٠)

 الحصرية.
 


