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المادة (:)1
تسمى ىذه التعميمات “تعميمات ترخيص مشغمي البريد الخاص لسنة  "2011كيعمؿ بيا مف تاريخ إقرارىا

مف قبؿ المجمس.

المادة( )2التعريفات:
أ -يككف لمكممات كالعبارات التالية حيثما كردت في ىذه التعميمات المعاني المخصصة ليا أدناه ما لـ
تدؿ القرينة عمى غير ذلؾ:

الييئة :ىيئة تنظيـ قطاع االتصاالت المنشأة بمكجب قانكف االتصاالت النافذ المفعكؿ

المجمس :مجمس مفكضي الييئة.
الرئيس :رئيس المجمس.

القانون :قانكف الخدمات البريدية السارم المفعكؿ.

النظام :نظاـ ترخيص مشغمي البريد السارم المفعكؿ.

المرخص لو :مشغؿ البريد الخاص الحاصؿ عمى رخصة مف الييئة بمكجب أحكاـ النظام.

طالب الترخيص  :أم شركة أردنية أك مؤسسة فردية عاممة أك شركة أجنبية عاممة في المممكة مسجمة
لدل ك ازرة الصناعة كالتجارة كفقا ألحكاـ قانكف الشركات النافذ المفعكؿ تتقدـ بطمب لمحصكؿ عمى

الرخصة.

الطمب :نمكذج الحصكؿ عمى الرخصة المعتمدة مف قبؿ الييئة كالمقدـ كالمكقع مف قبؿ طالب الترخيص
كالمشتمؿ عمى البيانات كالتعيدات كالكثائؽ المطمكبة لغايات السير في إجراءات الترخيص.

النقل :كؿ أك بعض عمميات البعائث البريدية الخاصة كفرزىا كتكزيعيا في إطار الخدمات البريدية .
الدائرة المعنية :الدائرة المناط بيا ميمة تنظيـ قطاع البريد في الييئة.

الربط البيني :عقد يتـ بمكجبو تنظيـ عممية نقؿ البعائث البريدية المعنكنة دكليان بكاسطة مشغمي البريد
الخاص فئة محمي ضمف حدكد المممكة كفقان ألحكاـ النظاـ كىذه التعميمات.

ب .يككف لمكممات كالعبارات غير المعرفة أعاله المعاني المخصصة ليا في قانكف الخدمات البريدية
اؿسارم المفعكؿ كاألنظمة الصادرة بمقتضاه.
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المادة (:)3

تطبؽ ىذه التعميمات عمى كؿ مف طالبي الترخيص كالمرخص ليـ.

المادة ( :)4إجراءات الحصول عمى الرخصة
 .1تقديم الطمب

أ .يقكـ طالب الترخيص بتقديـ طمب الترخيص المدفكع عنو الرسكـ المقررة بمكجب المادة (/17أ )1/مف

النظام مرفقان بكتاب تغطية إلى الييئة مكقعان مف المفكض بالتكقيع عف الشركة ككفقان لمنمكذج المعتمد مف
قبؿ الييئة ليذه الغاية ،متضمنان البيانات المطمكبة بمكجب طمب الترخيص ،كمرفقان بو المتطمبات التالية:

 -1المعمكمات:

 -عنكاف الشركة بالكامؿ (المحافظة  /المكاء /المدينة ،صندكؽ البريد– الرمز البريدم ،الياتؼ كالفاكس،

المكقع االلكتركني كالبريد االلكتركني لمشركة إف كجد).

 -تقديـ كشؼ يبيف الخدمات التي يرغب طالب الترخيص بتقديميا كتقديـ تعريؼ ككصؼ كاضح لتمؾ

الخدمات كتزكيد الييئة بما يؤكد قدرتو عمى نقميا ،شريطة أف تتكافؽ ىذه الخدمات مع تعريفات اتحاد
البريد العالمي ك/أك التعريفات الدكلية المعتمدة.

 -2الكثائؽ:

 -نسخة عف الحسابات الختامية المدققة لمشركة آلخر سنتيف إف كجدت.

 تقديـ معمكمات مالية مفصمة تبيف أف مقدـ الطمب أك أ م مف المساىميف الرئيسييف قادريف عمى تكفيراألمكاؿ أك الحصكؿ عمى التمكيؿ الالزـ لتمكيؿ أف شط ة الشركة المرخصة ككذلؾ تكافؽ الكسائؿ المالية

مع األعماؿ المقترحة ،عمى أف يتـ إدراج المعمكمات التالية:

• مصادر التمكيؿ (مع اإلعالف عف مصدر األمكاؿ،
خطي).
ة
مدعمان بشيادة

• تكافر التمكيؿ (مثؿ :رسائؿ الدعـ).

• القكائـ المالية المتكقعة لسنتيف كتشمؿ قائمة الميزانية العمكمية ،قائمة التدفؽ النقدم كقائمة الدخؿ.
 -تقديـ خطة عمؿ متكقعة لسنتيف مقبمتيف بحيث تتضمف عدد المكظفيف ككسائط النقؿ كالفركع كالمكاتب

المنكم العمؿ مف خالليا كالخدمات المنكم تقديميا عمى األقؿ كذلؾ ضمف جدكؿ زمني محدد.
 -صكرة طبؽ األصؿ عف ىكية إثبات الشخصية لمقدـ الطمب ك المفكض بالتكقيع.

 -عقد التأسيس كالنظاـ األساسي لمشركة.

 -تزكيد الييئة بالمكافقة النيائية عمى سالمة كأمف المنشأة كالصادرة عف المديرية العامة لمدفاع المدني.

ب .يشترط في طالب الترخيص فئة /محمي أف يقكـ بتزكيد الييئة بشيادة تسجيؿ شركة أردنية أك مؤسسة
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فردية عاممة في المممكة كيشترط في طالب الترخيص فئة  /دكلي أف يقكـ بتزكيد الييئة بشيادة تسجيؿ

شركة أردنية أك شركة أجنبية عاممة في المممكة كذلؾ بمكجب طمب الترخيص/التحكيؿ/التجديد.

ج .إذا تبيف لمدائرة المعنية أف طمب الترخيص كالبيانات كالكثائؽ كالتعيدات المرفقة بو غير مستكفي
لجميع شركط الترخيص الكاردة في المادة

( )4مف النظام كلممتطمبات كالبيانات الكاردة في النمكذج

الخاص بطمب الترخيص كلمبيانات الكاردة في الفقر ة (/1/4أ ) مف ىذه التعميمات ،تقكـ الدائرة المعنية

كفي مكعد ال يتجاكز ( )7أياـ عمؿ مف تاريخ استالـ طمب الترخيص بإعالـ طالب الترخيص الستكماؿ
جميع البيانات كالكثائؽ كالتعيدات خالؿ ( )10أياـ عمؿ مف تاريخ التبميغ كاال اعتبر طمبو الغيان ما لـ

يقدـ طالب الترخيص طلبان خطيان مسببان قبؿ انقضاء ىذه الميمة لتمديدىا.

د .إذا اقتنع الرئيس بمبررات التمديد ،يتـ إمياؿ المرخص لو مدة ال تزيد عف ( )10أياـ عمؿ مف تاريخ

انقضاء المدة المشار إلييا في الفقرة (ب) مف ىذه المادة ،كبخالؼ ذلؾ يعتبر الطمب الغيان.

ىػ  .يتكجب عمى المرخص لو تبميغ الييئة خالؿ ( )30يكـ مف تاريخ أم تغيير يط أر عمى البيانات

المقدمة مف قبمو بمكجب الفقرة (/1/4أ )1/أعاله.

 .2دراسة الطمب:

أ -بعد استكماؿ طالب الترخيص تقديمو لجميع البيانات كالتعيدات كالكثائؽ الكاردة في طمب الترخيص
كتمؾ الكاردة في الفقرة (/1/4أ) أعاله يتـ دراسة الطمب مف قبؿ الدائرة المعنية عمى ضكء المعمكمات

المقدمة كرفع التكصية إلى الرئيس كذلؾ خالؿ مدة ال تتجاكز ( )15يكـ عمؿ مف تاريخ استكمالو لجميع
البيانات كالتعيدات كالكثائؽ المطمكبة.

ب -يصدر المجمس ق ارره بالمكافقة أك الرفض خالؿ مدة ال تتجاكز

( )30يكـ عمؿ مف تاريخ رفع

الطمب المستكفي لجميع البيانات كالتعيدات كالكثائؽ لمرئيس.
ج -في حاؿ رفض المجمس طمب الترخيص:

 .1يتـ تبميغ طالب الترخيص خطيان بقرار المجمس كاألسباب المكجبة لمرفض ،كذلؾ خالؿ ( )7أياـ عمؿ
مف تاريخ صدكر قرار المجمس.

 .2يحؽ لمقدـ طمب الترخيص االعتراض عمى قرار المجمس خالؿ ( )15يكـ عمؿ مف تاريخ تبمغو قرار

المجمس مرفقان بو األسباب المؤيدة لالعتراض.
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 .3يبت المجمس في طمب االعتراض خالؿ ( )7أياـ عمؿ مف تاريخ تسممو لالعتراض كيككف قرار
المجمس برد االعتراض قابالن لمطعف بو لدل محكمة العدؿ العميا.

 .4في حاؿ قبؿ المجمس االعتراض عمى ق ارره ككجده يتـ استئناؼ السير بإجراءات الترخيص.

د -في حاؿ مكافقة المجمس عمى طمب الترخيص تقكـ الدائرة المعنية كخالؿ ( )7أياـ عمؿ مف قرار

المجمس بتبميغ طالب الترخيص بالمكافقة كالطمب منو مراجعة الييئة لدفع الرسكـ السنكية لمرخصة المقررة
بمكجب أحكاـ المادة (  ) 17مف النظاـ كذلؾ خالؿ ( )15يكـ عمؿ مف تاريخ تبميغو بالمكافقة.

ىػ .يصدر الرئيس الرخصة خالؿ مدة ال تزيد عمى ( )10أياـ عمؿ مف تاريخ دفع الرسكـ السنكية كفقا
لمفقرة (د) أعاله.

و .تخكؿ الرخصة الصادرة عف الييئة المرخص لو تقديـ كافة الخدمات المكافؽ عمييا مف قبؿ الييئة

كالمرفقة بطمب الترخيص كبحدكد فئة الرخصة الممنكحة لممرخص لو ،كفي حاؿ رغب المرخص لو تقديـ
أم خدمات بريدية أخرل غير تمؾ المكافؽ عمييا مف قبؿ الييئة  ،يتكجب عمى المرخص لو أخذ مكافقة

الييئة المسبقة عمى تمؾ الخدمات قبؿ تقديميا ،شريطة أف تتكافؽ تمؾ الخدمات مع تعريفات اتحاد البريد
العالمي ك /أك التعريفات الدكلية المعتمدة ،كاف يتـ تقديـ تعريؼ ككصؼ كاضح لتمؾ الخدمات كتزكيد
الييئة بما يؤكد قدرتو عمى تقديميا كالتزامو بأية شركط معتمدة مف قبؿ اتحاد البريد العالمي ك

/أك أم

تعميمات ك/أك أم شركط إضافية تعتمدىا الييئة.

المادة (:)5

أ  -عمى المرخص لو مباشرة أعمالو بشكؿ فعمي خالؿ مدة ال تزيد عمى

( )4شيكر مف تاريخ منحو

الترخيص كاعالـ الييئة بذلؾ حاؿ المباشرة .
ب  -لممجمس إلغاء الرخصة الممنكحة لممرخص لو في حاؿ عدـ االلتزاـ بما كرد في الفقرة (أ) أعاله ما
لـ يقدـ المرخص لو معذرة مشركعة عف تأخره في تقديـ أعمالو.

المادة ( :)6تحويل فئة الرخصة

يحؽ لممرخص لو طمب تحكيؿ فئة الرخصة مف رخصة مشغؿ بريد خاص فئة  /محمي إلى رخصة مشغؿ

بريد خاص فئة /دكلي ،أك مف رخصة مشغؿ بريد خاص فئة  /دكلي إلى رخصة مشغؿ بريد خاص فئة /
محمي شريطة الحصكؿ عمى مكافقة المجمس ،كذلؾ كفقا لما يمي :
.1اإليفاء بكافة االلتزامات المترتبة عمى الرخصة التي يمتمكيا.
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.2تقديـ طمب التحكيؿ إلى الييئة مرفقان بو كتاب تغطية مف المرخص لو طالب التحكيؿ مكقعان مف

المفكض بالتكقيع كفقا لمنمكذج المعتمد مف قبؿ الييئة ،مدفكعان عنو  100دينار غير مستردة أجكر دراسة

طمب التحكيؿ ،ومعز انز بالبيانات كالتعيدات كالكثائؽ الكاردة بالطمب.

.3تقديـ كشؼ يبيف الخدمات التي يرغب طالب التحكيؿ بتقديميا عمى أف تتكافؽ مع تعريفات اتحاد البريد
العالمي ك/أك التعريفات الدكلية المعتمدة ،كمتكجب عمى طالب التحكيؿ تقديـ تعريؼ ككصؼ كاضح لتمؾ

الخدمات كتزكيد الييئة بما يؤكد قدرتو عمى نقميا ،عمى أف ال تشمؿ الخدمات البريدية التي يجكز لطالب

التحكيؿ تقديميا مثالن عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر نقؿ المكاد الخطرة.
.4تتـ دراسة طمب التحكيؿ مف قبؿ الدائرة المعنية كرفع التكصية لمرئيس خالؿ ( )15يكـ عمؿ مف
تاريخ تقديـ الطمب المستكفي لجميع البيانات كالكثائؽ كالتعيدات.

.5يصدر المجمس ق ارره في طمب التحكيؿ خالؿ ( )30يكـ عمؿ مف تاريخ رفع طمب التحكيؿ المستكفي
لجميع البيانات كالكثائؽ كالتعيدات المطمكبة.
 .6في حالة رفض المجمس طمب اؿتحكيؿ:

أ يتـ تبميغ مقدـ طمب التحكيؿ بقرار المجمس كاألسباب المكجبة لمرفض خالؿ ( )7أياـ عمؿ مف تاريخ

قرار المجمس.

ب .يحؽ لمقدـ طمب التحكيؿ االعتراض عمى قرار المجمس خالؿ ( )15يكـ عمؿ مف تاريخ تبمغو بو
مرفقان بو األسباب المؤيدة لالعتراض.

ج .يبت المجمس في طمب االعتراض خالؿ ( )15يكـ عمؿ مف تاريخ تسممو االعتراض كيككف قرار

المجمس برد االعتراض قابالن لمطعف بو لدل محكمة العدؿ العميا.

د .في حاؿ قبؿ المجمس االعتراض عمى ق ارره يتـ االستئناؼ كالسير بإجراءات تحكيؿ فئة الرخصة.

 .7في حاؿ مكافقة المجمس عمى طمب التحكيؿ تقكـ الدائرة المعنية كخالؿ ( )7أياـ عمؿ مف قرار
المجمس بتبميغ المرخص لو بالمكافقة ،كالطمب منو مراجعة الييئة لدفع الرسكـ المقررة بمكجب أحكاـ
المادة ( )17مف النظاـ كذلؾ خالؿ ( )15يكـ عمؿ مف تاريخ تبميغو بالمكافقة.

 .8يصدر الرئيس الرخصة خالؿ مدة ال تزيد عمى ( )10أياـ عمؿ مف تاريخ دفع الرسكـ السنكية كفقا
لمفقرة ( )6أعاله.
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المادة ( :)7تحويل أو التنازل عن الرخصة لمغير

يحؽ لممرخص لو طمب تحكيؿ أك التنازؿ عف الرخصة لمغير شريطة الحصكؿ عمى مكافقة المجمس،
كذلؾ كفقا لما يمي :

.1تقديـ إشعار مف المتنازؿ يبيف رغبتو بتحكيؿ أك التنازؿ عف الرخصة لمغير.
.2اف يقكـ المتنازؿ باإليفاء بكافة االلتزامات المترتبة عمى الرخصة التي يمتمكيا لغاية تاريخ طمب
التحكيؿ.

.3تقديـ طمب مف المتنازؿ لو إلى الييئة مرفقان بو كتاب تغطية مكقعان مف المفكض بالتكقيع كفقا لمنمكذج

المعتمد مف قبؿ الييئة ،مدفكع عنو  100دينار غير مستردة أجكر دراسة طمب التحكيؿ أو التنازل لمغير

معز انز بما يمي :
أ)البيانات كالتعيدات كالكثائؽ لممتنازؿ لو كالكاردة بالطمب.
ب)تقديـ كشؼ يبيف الخدمات التي يرغب بتقديميا عؿ ل أف تتكافؽ مع تعريفات اتحاد البريد العالمي
ك/أك التعريفات الدكلية المعتمدة ،ككصؼ كاضح لتمؾ الخدمات.

ج)تزكيد الييئة بما يؤكد قدرتو عمى اؿنقؿ.
.4تتـ دراسة طمب التحكيؿ أك التنازؿ لمغير مف قبؿ الدائرة المعنية كرفع التكصية لمرئيس خالؿ ()15
يكـ عمؿ مف تاريخ تقديـ الطمب المستكفي لجميع البيانات كالكثائؽ كالتعيدات.

.5يصدر المجمس ق ارره في طمب التحكيؿ أك التنازؿ لمغير خالؿ ( )30يكـ عمؿ مف تاريخ رفع طمب
م لجيع لجميع البيانات كالكثائؽ كالتعيدات المطمكبة.
التحكيؿ أك التنازؿ لمغير المستكؼ
 .6في حالة رفض المجمس طمب اؿتحكيؿ أك التنازؿ لمغير:

أ .يتـ تبميغ المتنازؿ كالمتنازؿ لو بقرار المجمس كاألسباب المكجبة لمرفض خالؿ ( )7أياـ عمؿ مف

تاريخ قرار المجمس.

ب .يحؽ لممتنازؿ ك /أك لممتنازؿ لو االعتراض عمى قرار المجمس خالؿ ( )15يكـ عمؿ مف تاريخ
تبمغو بو مرفقان بو األسباب المؤيدة لالعتراض.

ج.يبت المجمس في طمب االعتراض خالؿ ( )15يكـ عمؿ مف تاريخ تسممو االعتراض كيككف قرار

المجمس برد االعتراض قابالن لمطعف بو لدل محكمة العدؿ العميا.

د .في حاؿ قبؿ المجمس االعتراض عمى ق ارره يتـ استئناؼ السير بإجراءات تحكيؿ أك التنازؿ لمغير.
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 .7في حاؿ مكافقة المجمس عمى طمب التحكيؿ أك التنازؿ لمغير تقكـ الدائرة المعنية كخالؿ ( )7أياـ

عمؿ مف قرار المجمس بتبميغ المتنازل لو بالمكافقة ،كالطمب منو مراجعة الييئة لتصكيب كضعو كفقا
الحكاـ نظاـ ترخيص مشغمي البريد الخاص كتعديالتو كالتعميمات كذلؾ خالؿ ( )15يكـ عمؿ مف تاريخ

تبميغو بالمكافقة.

 .8يصدر الرئيس الرخصة خالؿ مدة ال تزيد عمى ( )10أياـ عمؿ مف تاريخ دفع الرسكـ السنكية كفقا
لمفقرة ( )6أعاله.
المادة ( )8اتفاقية ربط بيني بين المرخص ليم

عمى المرخص ليم /فئة محمي الراغبيف بنقؿ البعائث البريدية الخاصة المعنكنة دكليان داخؿ حدكد المممكة
تقديـ اتفاقية الربط البيني كالمبرمة مع مشغؿ بريد خاص  /فئة دكلي إلى الييئة لمحصكؿ عمى مكافقة

الييئة عمى ىذه االتفاقية كصكرة عف كصؿ دفع رسكـ الكاردات عمى أف تتضمف ىذه االتفاقية بنكد بما
يكفؿ إتماـ عممية نقؿ البعائث البريدية الخاصة المعنكنة دكليان كذلؾ كفقا لمشركط أدناه:

أ) شروط الربط البيني:

 .1أف يككف الفريقاف مرخصيف مف الييئة مع مراعاة تاريخ انتياء الرخصة لكؿ منيما.
 .2تكفر البنية التحتية (عدد الفركع العاممة ،كسائط النقؿ ،الككادر الكظيفية ،آلية التغميؼ  )..الالزمة
كالكفيمة باستالـ كتخزيف كنقؿ البعائث البريدية الخاصة المعنكنة دكليا.

 .3تكفر شركط السالمة األمنية كالصحية في نقؿ كتخزيف البعائث البريدية الخاصة لدل الفريقاف.

 .4تكفر القدرة كالمالءة المالية لمفريؽمف بما يحقؽ مصالح المستفيديف في حاؿ تعرض البعائث البريدية
الخاصة لمخاطر الفقد كالسرقة كالتمؼ.

ب) بنود اتفاقيات الربط:

عمى المرخص ليم تقديم اتفاقية الربط البيني متضمنة البنود أدناه:

.1تحديد التزامات الفريقيف كؿ منيما تجاه اآلخر كاتجاه الييئة.

.2تحديد شركط كنطاؽ استخداـ العالمة البريدية الخاصة بمشغؿ البريد الخاص
مشغؿ البريد الخاص المرخص /فئة محمي.

 /فئة دكلي مف قبؿ

.3تحديد النقاط الفنية المتعمقة بنقؿ البعيثة البريدية الخاصة المعنكنة دكليا بما يكفؿ استكماؿ عممية نقؿ
البعيثة كايصاليا إلى المرسؿ إليو ،مع تحديد مسؤكلية كؿ مف طرفي االتفاقية تجاه عممية النقؿ لمبعيثة

البريدية المعنكنة دكليان.
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.4تحديد المناطؽ التي يتـ نقؿ البعائث البريدية الخاصة المعنكنة دكليا منيا كالييا.

.5تحديد التعرفة التي يتقاضاىا مشغؿ البريد الخاص المرخص فئ ة  /محمي مقابؿ نقؿ البعيثة البريدية
الخاصة المعنكنة دكليا داخؿ حدكد المممكة ككفقا لممناطؽ التي يتـ النقؿ إلييا ،عمى

أف تراعي ىذه

التعرفة كمفة تقديـ الخدمة كبحيث ال يتحمؿ مشغؿ البريد الخاص المرخص  /فئة محمي مقابؿ عناصر أك
مرافؽ ال يحتاجيا لتقديـ خدمة نقل البعائث البريدية الخاصة المعنكنة دكليا داخؿ حدكد المممكة.

.6كضع آلية كاضحة تحدد مسؤكلية األطراؼ في تعكيض المرسؿ في حاؿ فقداف البعيثو.
.7تحديد مدة االتفاقية عمى أف يتـ مراعاة مدة انتياء الرخصة لكال الطرفيف.

.8تضميف االتفاقية بند يكجب عمى الطرفيف في حاؿ طرأت أم ة تعديالت عمى القانون أك النظام إعادة
النظر باالتفاقية.
.9أخذ مكافقة الييئة المسبقة عمى أم تعديؿ يتفؽ عميو الطرفيف عمى أم بند مف بنكد االتفاقية.

.10تضميف االتفاقية بند يمزـ المرخص ليـ المحافظة عمى سرية المعمكمات كالكثائؽ كعدـ إفشاء أم
أسرار ألم طرؼ آخر عدا الييئة أك لمجيات القضائية كذلؾ عند الطمب.

.11تضميف االتفاقية بند فيما يخص القانكف الكاجب التطبيؽ.
 .12تحديد آلية كاضحة لفض المنازعات كخاصة الفنية ـ نيا فيما بيف أطراؼ االتفاقية ضمف الكسائؿ
القانكنية القضائية أك الكدية لفض المنازعات بما فييا التحكيـ كالنص عمى تحديد المحكمة المختصة

بفض النزاع قضائيان.
المادة (  ) 9انتياء اتفاقية الربط البيني

تنتيي اتفاقية الربط البيني في الحاالت التالية:

بناء عمى اتفاؽ الطرفيف عمى أف يتـ إبالغ الييئة بانتياء االتفاقية.
.1
ن
 .2في حاؿ عدـ مكافقة الييئة عمى تجديد الرخصة ألم طرؼ مف األطراؼ.
 .3في حاؿ صدكر حكـ قضائي بحؽ أم طرؼ يخؿ بالمركز القانكني لمرخصة ك/أك التفاقية الربط.
 .4في حاؿ إلغاء الرخصة مف قبؿ الييئة ألم مف األطراؼ.

 .5في حاؿ إفالس أك تصفية أم مف الطرفيف،عمى أف يتـ إبالغ الييئة بذلؾ.
.6عند انتياء مدتيا بمكجب المادة المحددة باالتفاقية.
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المادة ()10

في حاؿ انتياء اتفاقية الربط البيني ألم سبب مف األسباب المذككرة أعاله أك كقؼ العمؿ بالرخصة
الممنكحة ألم طرؼ ،عمى المرخص ليـ االستمرار في ممارسة نشاطيـ لمدة ال تتجاكز ( )10أياـ عمؿ
كذلؾ الستكماؿ إيصاؿ البعائث البريدية التي لـ تستكمؿ عممية نقميا.

المادة ( :)11تجديد الرخصة

يتـ تجديد الرخصة لمدة مماثمة بقرار مف المجمس ككفقا لما يمي:
 ) 1إجراءات تقديم طمب التجديد:

أ -تقكـ الدائرة المعنية بإشعار المرخص لو خطيان عمى عنكانو المعتمد لدييا لتجديد الرخصة كذلؾ قبؿ
انتيائيا ،كعمى المرخص لو بياف مكقفو مف التجديد كذلؾ بتبميغ الييئة خطيان عف رغبتو أك عدـ رغبتو
بالتجديد كذلؾ خالؿ ( )10أياـ عمؿ مف تاريخ اإلشعار.

ب -يقدـ إشعار الرغبة بالتجديد كذلؾ خالؿ المدة المقررة أعاله مقركنان بطمب التجديد مكقع مف المفكض
بالتكقيع عف المرخص لو إلى الييئة  ،كذلؾ كفقان لمنمكذج المعتمد ليذه الغاية مرفؽ بو المعمكمات
كالكثائؽ المطمكبة بمكجب طمب التجديد ،مدفكعان عنو  100دينار غير مستردة أجكر دراسة

التجديد ،مع مراعاة أحكاـ المادة (/31ب) مف القانون كالمادة (/10ج )1/مف النظام.

طمب

 ) 2أسس تجديد الرخص:

أ -تتـ دراسة طمب التجديد مف قبؿ الدائرة المعنية كرفع التكصية لمرئيس خالؿ مدة ال تتجاكز ()10
أياـ عمؿ مف تاريخ تقديمو مستكمالن لجميع البيانات كالتعيدات كالكثائؽ مع األخذ بعيف االعتبار ما

يمي:

 .1مدل التزاـ المرخص لو بقكانيف المممكة األردنية الياشمية ذات العالقة بأنشطتو المرخص لو
بممارستيا بما فييا قانكف الخدمات البريدية كاألنظمة الصادرة بمقتضاه كالتعميمات كالق اررات الصادرة
عف الييئة.

 .2أداء المرخص لو ،مع األخذ بعيف االعتبار ما سجؿ بحقو مف مخالفات كشكاكل.

 .3الكضع المالي لممرخص لو ك التي تبينو الحسابات الختامية المرفقة بطمب التجديد.
بناء عمى التقرير الذم يبيف نكعية الخدمة
 .4مستكل ك نكعية الخدمة المقدمة ن
الجغرافية ك اإلجراءات المتخذة مف قبمو إلرساؿ البعيثة كالمرفؽ بطمب التجديد.

التي يقدميا كالتغطية

 .5يجكز لمييئة أف تطمب مف المرخص لو تقديـ أية معمكمات إضافية لمبت في طمب التجديد.
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ب -في حاؿ تبيف أف الكثائؽ المطمكبة غير مكتممة يكمؼ المرخص لو بإكماؿ النكاقص كذلؾ خالؿ
( )10أياـ عمؿ مف تاريخ االستالـ كفي حاؿ تخمفو يعتبر طمب التجديد الغيان.

ج -يصدر المجمس ق ارره بالمكافقة أك الرفض عمى طمب التجديد خالؿ ( )15يكـ عمؿ مف تاريخ رفع

طمب التجديد المستكفي لجميع البيانات كالتعيدات كالمرفقات المطمكبة بمكجبو إلى المجمس.

د -في حاؿ رفض المجمس طمب التجديد يتـ تبميغ المرخص لو خطيان بقرار المجمس بالرفض كذلؾ
خالؿ ( )7أياـ عمؿ مف تاريخ صدكر قرار المجمس.

ىػ -يحؽ لمقدـ طمب التجديد االعتراض عمى قرار المجمس خالؿ ( )15يكـ عمؿ مف تاريخ تبمغو بقرار

المجمس ،مرفقانَ بو األسباب المؤيدة لالعتراض.

ك -يبت المجمس في طمب االعتراض خالؿ ( )15يكـ عمؿ مف تاريخ تسممو االعتراض كيككف قرار

المجمس برد االعتراض قابالن لمطعف بو لدل محكمة العدؿ العميا.

ز -في حاؿ قبؿ المجمس االعتراض عمى ق ارره ككجده محقان يقرر الرجكع عف ق ارره كاستئناؼ السير

بإجراءات طمب تجديد الرخصة.

ح -في حاؿ مكافقة المجمس عمى طمب التجديد تقكـ الدائرة المعنية كخالؿ ( )7أياـ عمؿ مف قرار

المجمس بتبميغ طالب التجديد بالمكافقة ،كتكميفو بدفع الرسكـ المقررة بمكجب أحكاـ المادة (  ) 17مف
النظاـ كذلؾ خالؿ ( )15يكـ عمؿ مف تاريخ تبميغو بالمكافقة.

ط -يصدر الرئيس الرخصة المجددة خالؿ مدة ال تزيد عمى ( )15يكـ عمؿ مف تاريخ دفع الرسكـ كفقا
لمبند (ح) أعاله.
المادة ( :)12التأخر في تقديم طمب التجديد
يفقد المرخص لو حقو في تجديد الرخصة إذا تخمؼ عف استكماؿ إجراءات تجديد الرخصة مدة تزيد عمى

( )3أشير مف تاريخ انتيائيا كتقكـ الييئة في ىذه الحالة بالمباشرة باتخاذ اإلجراءات الالزمة بحقو سندان
لنص المادة (/10ج )1/مف نظاـ ترخيص مشغمي البريد الخاص رقـ  110لسنة  2004كتعديالتو.

المادة ( :)13طرق ومواعيد استحقاق الرسوم

أ -تكون مواعيد استحقاق ودفع الرسوم كما يمي:
 .1رسكـ تقديـ طمب الترخيص:

تدفع رسكـ تقديـ طمب الترخيص كالمنصكص عمييا في النظام مرة كاحدة عند تقديـ طمب الترخيص ،كىي
غير مستردة.
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 .2الرسكـ السنكية لمرخصة:
أ .تدفع الرسكـ السنكية لمرخصة لمسنة األكلى بعد المكافقة عمى طمب الترخيص كقبؿ إصدار الرخصة،
كفي حاؿ الحصكؿ عمى الرخصة في أم شير مف السنة غير شير كانكف الثاني يتـ احتساب رسكـ
الترخيص لمسنة األكلى عمى النحك التالي:
الرسـ المستحؽ عف السنة األكلى=

الرسكـ السنكية لمحصكؿ عمى الرخصة × (عدد األياـ المتبقية مف السنة ÷ عدد أياـ السنة).

ب .تدفع الرسكـ السنكية لمرخصة لمسنكات التالية ،خالؿ أكؿ سبعة أياـ مف شير كانكف الثاني مف كؿ
عاـ.

ج .تدفع الرسكـ السنكية لمرخصة عف السنة الخامسة كما يمي:
الرسـ المستحؽ لمسنة الخامسة =

الرسكـ السنكية لمحصكؿ عمى الرخصة × ( عدد األياـ المتبقية حتى نياية الرخصة ÷ عدد أياـ السنة).

 .3يمتزـ المرخص لو بدفع رسكـ كطكابع الكاردات كالرسكـ اإلضافية لمجامعات األردنية كأية رسكـ

أك

ضرائب أخرل مفركضة مف قبؿ الحككمة كفقا لمقكانيف كاألنظمة ذات العالقة.
ب .يتم دفع الرسوم بأحد الطرق التالية:
.1نقدا لدل الدائرة المالية في الييئة.

.2مف خالؿ تحكيؿ بنكي ،عمى أف يتـ تزكيد الييئة بنسخة مصدقة عف التحكيؿ البنكي.
 .3بمكجب شيؾ مصدؽ.
المادة ( )14أحكام عامة :
 - 1عمى المرخصيف تصكيب أكضاعيـ كفقا ليذه التعميمات.

 - 2يبت المجمس في الحاالت التي لـ يرد عمييا نص في ىذه التعميمات ،كلممجمس تعديؿ ىذه التعميمات
إذا اقتضت الحاجة لذلؾ.

 - 3يمغى العمؿ بتعميمات إجراءات ترخيص مشغمي البريد الخاص لسنة
التعميمات .

 - 4يمغى العمؿ بأسس تجديد رخص مشغمي البريد الخاص.

 2007مف تاريخ نفاذ ىذه

المممكة األردنية الياشمية

The Hashemite Kingdom of Jordan

ىيئــة تنظيــم قطــاع االتصــاالت

Telecommunications Regulatory Commission

طمب الترخيص
رخصة مشغل بريد خاص فئة/
رقم الطمب (

)

تاريخ تقديم الطمب (يوم/شير/سنة )
/
/

اسم الشركة:
شركة أردنية □
نوع الشركة:
رقـ تسجيؿ الشركة لدل ك ازرة الصناعة كالتجارة:
تاريخ التسجيؿ:
وسيمة دفع المستحقات
نقدم
شيؾ مصدؽ
معمكمات عف مقدـ الطمب:
االسـ:
الكظيفة:

شركة أجنبية عاممة في األردف □

تحكيؿ بنكي

المرفقات:

 . 1شيادة تسجيؿ الشركة لدل ك ازرة الصناعة كالتجارة حديثة مصدقة حسب األصكؿ  -لمرخصي فئة /محمي شركة أردنية أك
مؤسسة فردية لمرخصي فئة /دكلي شركة أردنية أك شركة أجنبية عاممة.
.2

شيادة تسجيؿ العالمة التجارية أك ما يثبت الحؽ في استعماليا أك استغالليا مف قبؿ مقدـ الطمب كعالمة بريدية خاصة
بو (.خاص بطالب الترخيص /فئة دكلي)

 . 3شيادة/شيادات تثبت أف أم مف المؤسسيف لمشركة أك المديريف فييا لـ يسبؽ كاف أديف بج ناية أك بجنحة مخمة بالشرؼ أك
حكـ عمى أم منيـ باإلفالس.
.4

كتاب رسمي صادر عف ك ازرة الصناعة كالتجارة أك الجية ذات العالقة باسـ المفكض/المفكضيف بالتكقيع.

.6

كتاب مف الشركة بتفكيض مقدـ الطمب بتقديـ الطمب لمييئة.

 .5كفالة بنكية سندا لنص المادة (/4أ )5/مف النظاـ كحسب النمكذج المعتمد مف قبؿ الييئة.
 .7كشؼ يبيف المناطؽ التي سيتـ تقديـ خدمة نقؿ البعائث البريدية الخاصة منيا كالييا كالفركع التي سيتـ إنشائيا.
 . 8الكثائؽ ك االتفاقيات التي تضمف قياـ األطراؼ المكقعة عمييا ،بما فييـ طالب التحكيؿ ،بنقؿ البعائث البريدية الخاصة مف كالى
خارج المممكة ،في حاؿ طمب تحكيؿ الرخصة مف فئة محمي إلى فئة دكلي.

 . 9التعيد الخطي مكقع مف قبؿ المفكض بالتكقيع عف الشركة ( الممحؽ رقـ ( )1مف طمب الترخيص ).
صحيحة كسارية
اقر أنا المكقع أدناه كالمفكض بالتكقيع عف الشركة بأف جميع البيانات المدكنة في ىذا الطمب كالكثائؽ المرفقة بو
المفعكؿ حتى تاريخو كعمى مسؤكليتي كأنني عمى عمـ بأنو إذا ثبت عدـ صحة أك دقة أم مف تمؾ المعمكمات أعاله كالكثائؽ المرفقة،
( /10أ ) 4/مف نظاـ ترخيص مشغمي البريد الخاص
فاف لمييئة الحؽ بإلغاء الرخصة في أم كقت ،كذلؾ كفقا ألحكاـ المادة
كتعديالتو .
االسـ...........................:
التكقيع........................ :
خاتـ الشركة:
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ممحق رقم ( )1لطمب الترخيص
تعيد خطي

نقر كنتعيد نحف شركة  ......................................ك التي تحمؿ الرقـ الكطني لممنشأة
 ............المتقدميف لمحصكؿ عمى رخصة مشغؿ بريد خاص فئة ..........بااللتزاـ كالتقيد بأحكاـ
قانكف الخدمات البريدية النافذ المفعكؿ ككافة القكانيف األخرل النافذة ذات العالقة ك نظاـ ترخيص مشغمي
البريد الخاص النافذ المفعكؿ ،كأم تعميمات اك ق اررات أك تكجييات تصدر عف الييئة أك الجيات ذات
العالقة ،ككافة اإلق اررات كالتعيدات المكقعة في الييئة بما فييا تمؾ المدرجة في استمارة طمب الترخيص،
كما كنتعيد بااللتزاـ بالشركط كااللتزامات المنصكص عمييا في الرخصة كبتحمؿ المسؤكلية عف أم مخالفة
مكظفي الشركة.
لمقكانيف كاألنظمة كالتعميمات كالتي يرتكبيا
ّ

المفوض بالتوقيع عن الشركة
خاتم الشركة

المممكة األردنية الياشمية

The Hashemite Kingdom of Jordan

ىيئــة تنظيــم قطــاع االتصــاالت

Telecommunications Regulatory Commission

رخصة مشغل بريد خاص فئة /

صادرة عن ىيئة تنظيم قطاع االتصاالت استنادا

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

اسم المرخص لو

:
:

رقم تسجيل الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة

:

تاريخ االنتياء لمرخصة

:

تاريخ اإلصدار لمرخصة

:

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

البريدية رقـ ( ) 34لسنة  ،2007ككفقا ألحكاـ المادة ( )6مف نظاـ ترخيص مشغمي البريد الخاص رقـ  110لسنة 2004
كتعديالتو ،كاستنادا إلى قرار مجمس مفكضي الييئة رقـ  ....................تاريخ  .................القاضي بالمكافقة عمى

منح شركة  ...................................رخصة مشغؿ بريد خاص
كمتطمبات الحصكؿ عمى الرخصة.

 /فئة  ، ...........نظر ا الستيفائيا شركط

ك عميو فقد تـ في ىذا اليكـ  ............................المكافؽ  ....................منح اؿشركة المذككرة رخصة مشغؿ

بريد خاص /فئة  ........لنقؿ البعائث البريدية الخاصة  ...........المممكة األردنية الياشمية ،كذلؾ اعتبار مف ىذا التاريخ
كلمدة خمسة سنكات قابمة لمتجديد لمدد مماثمة بمكافقة الييئة ،ككفقان لمشركط كااللتزامات المرفقة.

الرئيس التنفيذي
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التزامات الرخصة

والصادرة استنادا ألحكام المادة (/6ب) من نظام ترخيص مشغمي البريد الخاص
رقم  110لسنة  2004وتعديالتو

يمتزم المرخص لو بما يمي:

أوال :التزامات المرخص لو المتعمقة بتأدية الخدمة:
.1تطكير كتحديث البنية التحتية التي يستخدميا المرخص لو لنقؿ البعائث البريدية الخاصة بما في ذلؾ آلية تسمـ
كتجميع كفرز كنقؿ كتسميـ البعيثو البريدية الخاصة كذلؾ تمشيا مع أفضؿ الممارسات الدكلية

يبيف ذلؾ.

كتزكيد الييئة بما

.2تحديد معايير األداء المستيدفة لتحسيف نك عية الخدمة المقدمة خالؿ فترة الرخصة كتزكيد الييئة

بيا ،كااللتزاـ

بتزكيد الييئة بتقارير سنكية تتضمف نتائج حساب ىذه المعايير بما يكفؿ مراقبة الييئة ألداء المرخص لو خالؿ فترة

الرخصة.

.3تقديـ خدمات مف خالؿ العامميف لديو كال يجكز لو أف يعيد إلى الغير بأداء جزء أك كؿ مف الخدمة المرخص لو
بيا في حاؿ عدـ كجكد اتفاقيات ربط بيني مكافؽ عمييا مف قبؿ الييئة.

ثانيا :التزامات المرخص لو تجاه المستفيدين:
 .1اعتماد أسعار محددة عمى أف تككف معمنو كمنشكرة في أماكف كاضحة ىذا باإلضافة إلى نشر التعرفة الجمركية
المتعمقة بنقؿ البعائث البريدية الخاصة كنشر أم تعديؿ يط أر عمييا.

 .2تعكيض المستفيديف في حاؿ تعرض البعيثو ألم تمؼ أك فقداف جزئي أك كمي ككاف سببو تقصير المرخص لو

كذلؾ كفقا لالتفاقيات الدكلية المعمكؿ بيا في ىذا الخصكص ،كلف يككف المرخص لو في مكضع مسائمة بسبب

القكة القاىرة.

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

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

 .5إصدار بكليصة عف الخدمة المقدمة حسب طبيعة الخدمة عمى أف تتضمف البكليصة ما يمي عمى األقؿ:
أ .اسـ المرسؿ /اسـ المرسؿ إليو .
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ب .جية اإلرساؿ
ج .األجر الذم متقاضاقالمرخص لو عف تقديـ الخدمة.

د.نكع الخدمة أك الخدمات المقدمة.

ىػ .في حالة نقؿ البعائث البريدية الخاصة ا لدكلية يرفؽ المرخص لو الكثائؽ الخاصة بالنقؿ الدكلي بما فييا

التعرفة كالرسكـ الجمركية.

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

 .2يمتزـ المرخص لو بإعداد كاالحتفاظ بكافة السجالت كالدفاتر التجارية كالمالية كالمحاسبية كالفنية كفقا لألصكؿ
كالمعايير كالقكاعد المحاسبية المطبقة كالمعتمدة في المممكة األردنية الياشمية كبشكؿ يتيح المجاؿ أماـ الييئة

في الحصكؿ عمى أم بيانات مالية ك/أك إحصائية ك /أك فنية خالؿ فترة الرخصة  ،كالتي تحتاجيا الييئة في
أداء كاجبيا ك  /أك عند إعداد دراسات تتعمؽ بالسكؽ البريدم كمنيا ما يتعمؽ بحجـ السكؽ البريدم كالحصص
السكقية كحجـ االستثمار في قطاع البريد.

 .3االلتزاـ بتزكيد الييئة بإجراءات معالجة الشكاكل خالؿ ثالثيف
لعرضيا عمى الرئيس إلقرارىا.

( )30يكما مف تاريخ منح الرخصة تمييدا

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

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

 .6االلتزاـ بتقديـ الحسابات الختامية مدققة سنكيان كحاؿ صدكرىا لمشركات أما بالنسبة لممؤسسات الفردية فيجب

االلتزاـ بتقديـ صكرة عف دفتر الجرد كالميزانية المذاف يجب تنظيميا مرة عمى األقؿ في كؿ سنة كذلؾ سندا

لمتشريعات المعمكؿ بيا .
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كفالة بنكية
رقم الكفالة ...............................................................................................:
تاريخ اإلصدار ............ ...............................................................................:
قيمة الكفالة ............................................................................................. :
اسم البنك المصدر لمكفالة ................................................................................:
الرئيس التنفيذي /ىيئة تنظيم قطاع االتصاالت
حيث أن شركة .....................................قد تقدمت بطمب لمحصول عمى رخصة مشغل بريد خاص فئة

.........

لنقل البعائث البريدية الخاصة .
وحيث أن من شروط (منح /تجديد ) الرخصة لمشركة أن تقدم كفالة بنكية غير مشروطة نافذة لمدة سنة وتجدد تمقائياً لمدد

مماثمة ،وذلك لضمان تنفيذ الشركة لاللتزامات والشروط المترتبة عميىا بموجب الرخصة التي ( ستمنح ،ستجدد) ليا.
وحيث أننا نوافق عمى (منح/تجديد ) شركة  ........................................................الكفالة المطموبة

نؤكد نحن بنك  ........................فرع  .............وعنواننا البريدي  .............موافقتنا عمى تقديم كفالة لييئة تنظيم
قطاع االتصاالت بالنيابة عن شركة ......... .................. ..........................
بمبمغ  ..................................................دينار كفالة غير قابمة للنقض وقابمة لمدفع لمييئة عند الطمب ويحق
لمييئة مصادرتيا كمياً أو جزئياً ،في حال مخالفة الشركة ألحكام قانون الخدمات البريدية الساري المفعول و أو أحكام نظام
مشغمي البريد الخاص الساري المفعول و التعميمات الصادرة بمقتضاه.

ونتعيد لكم تعيدا قطعيا ال رجوع عنو وغير قابل لمنقض بان ندفع لكم أو لممثميكم القانونيين رغم أي معارضة من العميل ولدى
أول طمب خطي منكم وخالل خمسة أيام من تاريخ ورود طمب خطي منكم بدفع قيمة تمك الكفالة كامال إلى الييئة أو أي جزء
منيا ودون أن يكون ىنالك حاجة من قبمكم لتبرير الطلب.
تسري ىذه الكفالة اعتبار من تاريخو و لمدة سنو اعتبا ار من ىذا التاريخ وتجدد تمقائيا لمدد مماثمة ما لم يردنا منكم خطيا أم ار
بإلغائيا.
التوقيع ..................................
االسم .....................................
بنك ......................................
الخاتم الرسم
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طلت تجديد رخصة مشغل ثريد خبص فئة /
هيئة تنظيم قطبع االتصبالت
هبتف5862020 :
فبكس5863641 :
ص  .ة850967 :
عمبن  11185األردن
رقم الطمب (

)

اسـ المرخص لو:
عنوان المرخص لو:

التاريخ (يوم/شير/سنة )
/
/

العنكاف :
صندكؽ البريد:
المدينة:
الياتؼ :
المكقع االلكتركني:
معمكمات عف مقدـ الطمب:
االسـ:
الكظيفة:
الياتؼ:
وسيمة دفع رسوم التجديد
نقدم
شيؾ مصدؽ

الرمز البريدم:
المحافظة /المكاء:
الفاكس:
البريد االلكتركني:

تحكيؿ بنكي

الكثائؽ كالمعمكمات الكاجب إرفاقيا مع الطمب:

-1شيادة تسجيؿ المرخص لو لدل ك ازرة الصناعة كالتجارة حديثة مصدقة حسب األصكؿ  -لمرخصي فئة /محمي شركة أردنية أك مؤسسة فردية
لمرخصي فئة /دكلي شركة أردنية أك شركة أجنبية عاممة .

-2كتاب رسمي صادر عف ك ازرة الصناعة كالتجارة باسـ المفكض/المفكضيف بالتكقيع عف المرخص لو حديثة مصدقة حسب األصكؿ.
-3كتاب مف المفكض بالتكقيع عف المرخص لو بتفكيض مقدـ الطمب بتقديـ الطمب لمييئة.

 -4كفالة بنكية سندا لنص المادة (/4أ )5/مف النظاـ كحسب النمكذج المعتمد مف قبؿ الييئة.
 -5صكرة طبؽ األصؿ عف ىكية إثبات الشخصية لممفكض بالتكقيع عف الشركة .

-6تقرير يبيف نكعية الخدمة التي يقدميا المرخص لو كالتغطية الجغرافية ك اإلجراءات المتخذة مف قبمة إلرساؿ البعيثة.

 -7الكثائؽ كاالتفاقيات التي تضمف قياـ األطراؼ المكقعة عمييا ،بما فييـ طالب التحكيؿ ،بنقؿ البعائث البريدية الخاصة مف كالى خارج المممكة،
في حاؿ طمب تحكيؿ الرخصة مف فئة محمي إلى فئة دكلي ( .خاص بطالب الترخيص /فئة دكلي)

 -8التعيد الخطي مكقع مف قبؿ المفكض بالتكقيع عف المرخص لو ( الممحؽ طمب التجديد ).

أقر أنا المكقع أدناه كالمفكض بالتكقيع عف الشركة بأف جميع البيانات المدكنة في ىذا الطمب كالكثائؽ المرفقة بو صحيحة كسارية المفعكؿ حتى

تاريخو كعمى مسؤكليتي ،كانني عمى استعداد تاـ لتحمؿ أم عقكبة يقررىا مجمس مفكضي الييئة في حاؿ ثبت عدـ صحة أم مف ىذه البيانات
ك/أك أم مف الكثائؽ المرفقة.

اسم المفوض بالتوقيع .................
التوقيع................................
التاريخ................................
خاتم الشركة
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ممحق رقم ( )1لطمب التجديد
تعيد خطي

نقر كنتعيد نحف شركة  ......................................كالتي تحمؿ الرقـ الكطني لممنشأة
............المتقدميف بطمب لتجديد رخصة مشغؿ بريد خاص فئة  .......رقـ ( ) بااللتزاـ كالتقيد
بأحكاـ قانكف الخدمات البريدية النافذ المفعكؿ ككافة القكانيف األخرل النافذة ذات العال قة ك نظاـ ترخيص
مشغمي البريد الخاص النافذ المفعكؿ ،كأم تعميمات أك ق اررات أك تكجييات تصدر عف الييئة أك الجيات
الييئة بما فييا تمؾ المدرجة في استمارة طمب
ذات العالقة ،ككافة اإلق اررات كالتعيدات المكقعة في
التجديد ،كما كنتعيد بااللتزاـ بالشركط كااللتزامات المفصكص عمييا في الرخصة ك بتحمؿ المسؤكلية عف
مكظفي الشركة.
أم مخالفة لمقكانيف كاألنظمة كالتعميمات كالتي يرتكبيا
ّ

المفوض بالتوقيع عن الشركة
خاتم الشركة
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رقم الطمب (

)

اسـ المرخص لو:
فئة الرخصة :
فئة الرخصة المراد التحكيؿ ليا:
عنكاف المرخص لو :
رقـ الياتؼ
صندكؽ البريد
المكقع االلكتركني:
بيانات عن مقدم الطمب ..
االسـ:
الكظيفة:
وسيمة دفع الرسوم :
نقدم
شيؾ مصدؽ

Telecommunications Regulatory Commission

طمب تحويل فئة الرخصة
التاريخ (يوم/شير/سنة )
/
/
رقـ الرخصة (

)

رقـ الفاكس
الرمز البريدم
البريد االلكتركني:

تحكيؿ بنكي

الكثائؽ كالمعمكمات الكاجب إرفاقيا مع الطمب:
- 1شيادة تسجيؿ المرخص لو لدل ك ازرة الصناعة كالتجارة حديثة مصدقة حسب األصكؿ  -لمرخصي فئة /محمي شركة أردنية أك
مؤسسة فردية لمرخصي فئة /دكلي شركة أردنية أك شركة أجنبية عاممة .

-2كتاب رسمي صادر عف ك ازرة الصناعة كالتجارة باسـ المفكض /المفكضيف بالتكقيع عف المرخص لو حديثة مصدقة حسب
األصكؿ.
-3كتاب مف المفكض بالتكقيع عف المرخص لو بتفكيض ـ قدـ الطمب بتقديـ الطمب لمييئة.
 -4كفالة بنكية سندا لنص المادة (/4أ )5/مف النظاـ كحسب النمكذج المعتمد مف قبؿ الييئة.

 -5صكرة طبؽ األصؿ عف ىكية إثبات الشخصية لممفكض بالتكقيع عف الشركة .

 -6كشؼ يبيف المناطؽ التي سيتـ تقديـ خدمة نقؿ البعائث البريدية الخاصة منيا كالييا كالفركع التي سيتـ إنشائيا.
 -7التعيد الخطي مكقع مف قبؿ المفكض بالتكقيع عف الشركة ( الممحؽ رقـ ( )1مف طمب التحكيؿ ).
 -8الكثائؽ كاالتفاقيات التي تضمف قياـ األطراؼ المكقعة عمييا ،بما فييـ طالب التحكيؿ ،بنقؿ البعائث البريدية

الخاصة مف

كالى خارج المممكة ،في حاؿ طمب تحكيؿ الرخصة مف فئة محمي إلى فئة دكلي ( .خاص بطالب الترخيص /فئة دكلي)

 - 9شيادة تسجيؿ العالمة التجارية أك ما يثبت الحؽ في استعماليا أك استغالليا مف قبؿ مقدـ الطمب كعالمة

بريدية خاصة

بو (.خاص بطالب الترخيص /فئة دكلي)
أقر أنا المكقع أدناه كالمفكض بالتكقيع عف الشركة بأف جميع البيانات المدكنة في ىذا الطمب كالكثائؽ المرفقة بو صحيحة كسارية
عدـ
المفعكؿ حتى تاريخو كعمى مسؤكليتي  ،كانني عمى استعداد تاـ لتحمؿ أم عقكبة يقررىا مجمس مفكضي الييئة في حاؿ ثبت
صحة أم مف ىذه البيانات ك/أك أم مف الكثائؽ المرفقة.
االسم...........................:
التوقيع........................ :
خاتم الشركة
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ممحق رقم ( )1لطمب تحويل فئة الرخصة
تعيد خطي

نقر كنتعيد نحف شركة  ......................................كالتي تحمؿ الرقـ الكطني لممنشأة
 ............ك المتقدميف لتحكيؿ فئة رخصة مشغؿ البريد الخاص فئة ........رقـ ( ) إلى رخصة مشغؿ
بريد خاص فئة  ،........بااللتزاـ كالتقيد بأحكاـ قانكف الخدمات البريدية الف افذ المفعكؿ ككافة القكانيف
األخرل النافذة ذات العالقة ك نظاـ ترخيص مشغمي البريد الخاص النافذ المفعكؿ ،كأم تعميمات أك ق اررات
أك تكجييات تصدر عف الييئة أك الجيات ذات العالقة ،ككافة اإلق اررات كالتعيدات المكقعة في الييئة بما
فييا تمؾ المدرجة في استمارة طمب اؿتحكيؿ ،كما كنتعيد بااللتزاـ بالشركط كااللتزامات المنصكص عمييا
مكظفي
في الرخصة ك بتحمؿ المسؤكلية عف أم مخالفة لمقكانيف كاألنظمة كالتعميمات كالتي يرتكبيا
ّ
الشركة.

المفوض بالتوقيع عن الشركة
خاتم الشركة
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رخصة مشغل بريد خاص فئة /

صادرة عن ىيئة تنظيم قطاع االتصاالت استنادا

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

اسم المرخص لو

:
:

رقم تسجيل الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة

:

تاريخ االنتياء لمرخصة

:

تاريخ اإلصدار لمرخصة

:

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

البريدية رقـ ( ) 34لسنة  ،2007ككفقا ألحكاـ المادة ( )6ك(/7ب) مف نظاـ ترخيص مشغمي البريد الخاص رقـ  110لسنة
 2004كتعديالتو  ،كاستنادا إلى قرار مجمس مفكضي الييئة رقـ

 ....................تاريخ  .................القاضي

بالمكافقة عمى تحكيؿ فئة رخصة شركة ، .....................نظ ار الستيفائيا شركط كمتطمبات تحكيؿ فئة الرخصة.

ك عميو فقد تـ في ىذا اليكـ ............................المكافؽ  ....................تحكيؿ فئة الرخصة لؿشركة المذككرة

إلى رخصة مشغؿ بريد خاص  /فئة  ........لنقؿ البعائث البريدية الخاصة  ...........المممكة األردنية الياشمية ،كذلؾ
لمتجدم لمدد مماثمة بمكافقة الييئة ،ككفقان لمشركط كااللتزامات المرفقة.
د
اعتبار مف ىذا التاريخ كلمدة خمسة سنكات قابمة

الرئيس التنفيذي
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التزامات الرخصة

والصادرة استنادا ألحكام المادة (/6ب) من نظام ترخيص مشغمي البريد الخاص
رقم  110لسنة  2004وتعديالتو

يمتزم المرخص لو بما يمي:

أوال :التزامات المرخص لو المتعمقة بتأدية الخدمة:
.1تطكير كتحديث البنية التحتية التي يستخدميا المرخص لو لنقؿ البعائث البريدية الخاصة بما في ذلؾ آلية تسمـ
كتجميع كفرز كنقؿ كتسميـ البعيثو البريدية الخاصة كذلؾ تمشيا مع أفضؿ الممارسات الدكلية

يبيف ذلؾ.

كتزكيد الييئة بما

.2تحديد معايير األداء المستيدفة لتحسيف نكعية الخدمة المقدمة خالؿ فترة الرخصة كتزكيد الييئة

بيا ،كااللتزاـ

بتزكيد الييئة بتقارير سنكية تتضمف نتائج حساب ىذه المعايير بما يكفؿ مراقبة الييئة ألداء المرخص لو خالؿ فترة

الرخصة.

.3تقديـ خدمات مف خالؿ العامميف لديو كال يجكز لو أف يعيد إلى الغير بأداء جزء أك كؿ مف الخدمة المرخص لو
بيا في حاؿ عدـ كجكد اتفاقيات ربط بيني مكافؽ عمييا مف قبؿ الييئة.

ثانيا :التزامات المرخص لو تجاه المستفيدين:
 .6اعتماد أسعار محددة عمى أف تككف معمنو كمنشكرة في أماكف كاضحة ىذا باإلضافة إلى نشر التعرفة الجمركية
المتعمقة بنقؿ البعائث البريدية الخاصة كنشر أم تعديؿ يط أر عمييا.

 .7تعكيض المستفيديف في حاؿ تعرض البعيثو ألم تمؼ أك فقداف جزئي أك كمي ككاف سببو تقصير المرخص لو

كذلؾ كفقا لالتفاقيات الدكلية المعمكؿ بيا في ىذا الخصكص ،كلف يككف المرخص لو في مكضع مسائمة بسبب

القكة القاىرة.

 .8المحافظة عمى اؿسرية كعدـ استعماؿ أم معمكمات يحصؿ عمييا أثناء ممارستو لألعماؿ المرخص لو بتقديميا
بمكجب الرخصة الممنكحة لو بحيث تضر بمصالح المستفيديف.

 .9تكفير عمالة مدربة لتمقي استفسارات كشكاكل المستفيديف كاالستجابة ليا كالرد عمييا كذلؾ طبقا إلجراءات
معالجة الشكاكل المعدة مف قبؿ المرخص لو كالمعتمدة مف قبؿ الييئة.

.10

إصدار بكليصة عف الخدمة المقدمة حسب طبيعة الخدمة عمى أف تتضمف البكليصة ما يمي عمى األقؿ:

ت .اسـ المرسؿ /اسـ المرسؿ إليو .
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ث .جية اإلرساؿ
ح .األجر الذم متقاضاقالمرخص لو عف تقديـ الخدمة.

د.نكع الخدمة أك الخدمات المقدمة.

ىػ .في حالة نقؿ البعائث البريدية الخاصة ا لدكلية يرفؽ المرخص لو الكثائؽ الخاصة بالنقؿ الدكلي بما فييا

التعرفة كالرسكـ الجمركية.

ثالثا :التزامات المرخص لو تجاه الييئة:
 .7لمييئة الحؽ بالتحقؽ كالتحقيؽ مف أم معمكمات أك كثائؽ أك تقارير أك حسابات يعمؿ المرخص لو عمى تزكيد
الييئة بيا كعمى المرخص لو تسىيؿ ميمة المكظفيف المكمفيف بذلؾ.

 .8يمتزـ المرخص لو بإعداد كاالحتفاظ بكافة السجالت كالدفاتر التجارية كالمالية كالمحاسبية كالفنية كفقا لألصكؿ

كالمعايير كالقكاعد المحاسبية المطبقة كالمعتمدة في المممكة األردنية الياشمية كبشكؿ يتيح المجاؿ أماـ الييئة

في الحصكؿ عؿل أم بيانات مالية ك/أك إحصائية ك /أك فنية خالؿ فترة الرخصة  ،كالتي تحتاجيا الييئة في
أداء كاجبيا ك  /أك عند إعداد دراسات تتعمؽ بالسكؽ البريدم كمنيا ما يتعمؽ بحجـ السكؽ البريدم كالحصص
السكقية كحجـ االستثمار في قطاع البريد.

 .9االلتزاـ بتزكيد الييئة بإجراءات معالج ة الشكاكل خالؿ ثالثيف
لعرضيا عمى الرئيس إلقرارىا.

( )30يكما مف تاريخ منح الرخصة تمييدا

 .10االلتزاـ بالتعميمات كالق اررات كالتكجييات التي تصدر عف الييئة بما فييا تعميمات اإلجراءات كالتدابير األمنية
كالصحية في نقؿ البعائث البريدية الخاصة.

 .11االلتزاـ بعدـ تقديـ الخدمات البريدية الحصرية لمشغؿ البريد العاـ كالمنصكص عمييا في المادة  12مف قانكف
الخدمات البريدية رقـ  34لسنة  ،2007إال بما يتكافؽ كأحكاـ المادة  13مف ذات القانكف.

 .12االلتزاـ بتقديـ الحسابات الختامية مدققة سنكيان كحاؿ صدكرىا لمشركات أما بالنسبة لممؤسسات الفردية فيجب
االلتزاـ بتقديـ صكرة عف دفتر الجرد كالميزانية المذاف يجب تنظيميا مرة عمى األقؿ في كؿ سنة كذلؾ سندا

لمتشريعات المعمكؿ بيا .
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طمب تحويل أو تنازل عن الرخصة لمغير
رقم الطمب (

)

اسـ المتنازؿ (المرخص لو):
رقـ الرخصة
تاريخ الحصكؿ عمى الرخصة
المتنازؿ لو :
رقـ الياتؼ

التاريخ (يوم/شير/سنة )
/
/
تاريخ انتيائيا
رقـ الفاكس
الرمز البريدم
البريد االلكتركني:

صندكؽ البريد
المكقع االلكتركني:
بيانات عن مقدم الطمب
االسـ:
الكظيفة:
وسيمة دفع الرسوم
نقدم
شيؾ مصدؽ

تحكيؿ بنكي

المرفقات الخاصة بالشركة المتنازل ليا:

.1شيادة تسجيؿ الشركة لدل ك ازرة الصناعة كالتجارة حديثة مصدقة حسب األصكؿ  -لمرخصي فئة /محمي شركة أردنية أك مؤسسة فردية
لمرخصي فئة /دكلي شركة أردنية أك شركة أجنبية عاممة .

.2كتاب رسمي صادر عف ك ازرة الصناعة كالتجارة باسـ المفكض/المفكضيف بالتكقيع عف الشركة حديثة مصدقة حسب األصكؿ.
.3كتاب مف المفكض بالتكقيع عف الشركة بتفكيض مقدـ الطمب بتقديـ الطمب لمييئة.

.4كفالة بنكية سندا لنص المادة (/4أ )5/مف النظاـ كحسب النمكذج المعتمد مف قبؿ الييئة.

 .5شيادة تسجيؿ العالمة التجارية أك ما يثبت الحؽ في استعماليا أك استغالليا مف قبؿ مقدـ الطمب كعالمة بريدية خاصة

بو ( .

خاص برخصة مشغؿ بريد خاص/فئة دكلي)
 .6الكثائؽ ك االتفاقيات التي تضمف قياـ األطراؼ المكقعة عمييا ،بما فييـ طالب التحكيؿ ،بنقؿ البعائث البريدية الخاصة مف كالى خارج
المممكة ،في حاؿ طمب تحكيؿ الرخصة مف فئة محمي إلى فئة دكلي ( .خاص برخصة مشغؿ بريد خاص /فئة دكلي)

.7صكرة طبؽ األصؿ عف ىكية إثبات الشخصية لممفكض بالتكقيع عف الشركة .

.8ؾشؼ يبيف المناطؽ التي سيتـ تقديـ خدمة نقؿ البعائث البريدية الخاصة منيا كالييا كالفركع التي سيتـ إنشائيا.
.9التعيد الخطي مكقع مف قبؿ المفكض بالتكقيع عف الشركة ( الممحؽ رقـ ( )1مف طمب التحكيؿ أك التنازؿ ).
أقر أنا المكقع أدناه كالمفكض بالتكقيع عف الشركة المتنازؿ ليا بأف جميع البيانات المدكنة في ىذا الطمب كالكثائؽ المرفقة بو كالمتعمقة بالشركة
المتنازؿ ليا صحيحة كسارية المفعكؿ حتى تاريخو كعمى مسؤكليتي  ،كانني عمى استعداد تاـ لتحمؿ أم عقكبة يقررىا مجمس مفكضي الييئة في
حاؿ ثبت عدـ صحة أم مف ىذه البيانات ك/اك أم مف الكثائؽ المرفقة.

اسم المفوض بالتوقيع عن المتنازل ............:
التكقيع.............. :
خاتم الشركة

اسم المفوض بالتوقيع عن المتنازل ليا ...........:
التكقيع.................. :
خاتم الشركة
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ممحق رقم ( )1لطمب التحويل أو تنازل عن الرخصة لمغير
تعيد خطي

لممنشأة
نقر كنتعيد نحف شركة ......................................كالتي تحمؿ الرقـ الكطني
 ............المتنازؿ ليـ عف الرخصة رقـ ( ) ،بالتقيد بجميع الحقكؽ كااللتزامات المترتبة عمى
الرخصة ،كااللتزاـ كالتقيد بأحكاـ قانكف الخدمات البريدية النافذ المفعكؿ ككافة القكانيف األخرل النافذة ذات
العالقة ك نظاـ ترخيص مشغمي البريد الخاص النافذ اؿمفعكؿ ،كأم تعميمات أك ق اررات أك تكجييات تصدر
عف الييئة أك الجيات ذات العالقة ،ككافة اإلق اررات كالتعيدات المكقعة في الييئة بما فييا تمؾ المدرجة
في استمارة طمب التحكيؿ  ،كما كنتعيد بااللتزاـ بالشركط كااللتزامات المنصكص عمييا في الرخصة
مكظفي الشركة كذلؾ اعتبا ار
كبتحمؿ المسؤكلية عف أم ـ خالفة لمقكانيف كاألنظمة كالتعميمات كالتي يرتكبيا
ّ
مف تاريخ قرار المجمس بالمكافقة عمى طمب التحكيؿ ك/أك التنازؿ.

المفوض بالتوقيع عن الشركة
خاتم الشركة
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رخصة مشغل بريد خاص فئة /

صادرة عن ىيئة تنظيم قطاع االتصاالت استنادا

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

اسم المرخص لو

:
:

رقم تسجيل الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة

:

تاريخ االنتياء لمرخصة

:

تاريخ اإلصدار لمرخصة

:

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

البريدية رقـ ( ) 34لسنة  ،2007ككفقا ألحكاـ المادة ( )6ك (/14ب) مف نظاـ ترخيص مشغمي البريد الخاص رقـ 110
لسنة  2004كتعديالتو ،كاستنادا إلى قرار مجمس مفكضي الييئة رقـ  ....................تاريخ  .................القاضي
بالمكافقة عمى تحكيؿ أك تنازؿ عف رخصة مشغؿ بريد خاص فئة  ........رقـ (

) كالخاصة بشركة ...............كالتي

تنتيي بتاريخ  .......إلى شركة  ، ...................................نظ ار الستيفائيا شركط كمتطمبات التحكيؿ أك التنازؿ

عف الرخصة.

ك عميو فقد تـ في ىذا اليكـ  ............................المكافؽ  ....................منح اؿشركة المذككرة رخصة مشغؿ

بريد خاص /فئة  ........لنقؿ البعائث البريدية الخاصة  ...........المممكة األردنية الياشمية ،كذلؾ اعتبار مف ىذا التاريخ
كلغاية تاريخ انتياء الرخصة ،ككفقان لمشركط كااللتزامات المرفقة.

الرئيس التنفيذي
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التزامات الرخصة

والصادرة استنادا ألحكام المادة (/6ب) من نظام ترخيص مشغمي البريد الخاص
يمتزم المرخص لو بما يمي:

رقم  110لسنة  2004وتعديالتو

أوال :التزامات المرخص لو المتعمقة بتأدية الخدمة:
.1تطكير كتحديث البنية التحتية التي يستخدميا المرخص لو لنقؿ البعائث البريدية الخاصة بما في ذلؾ آلية تسمـ
كتجميع كفرز كنقؿ كتسميـ البعيثو البريدية الخاصة كذلؾ تمشيا مع أفضؿ الممارسات الدكلية

كتزكيد الييئة بما

.2تحديد معايير األداء المستيدفة لتحسيف نكعية الخدمة المقدمة خالؿ فترة الرخصة كتزكيد

الييئة بيا ،كااللتزاـ

يبيف ذلؾ.

بتزكيد الييئة بتقارير سنكية تتضمف نتائج حساب ىذه المعايير بما يكفؿ مراقبة الييئة ألداء المرخص لو خالؿ فترة

الرخصة.

.3تقديـ خدمات مف خالؿ العامميف لديو كال يجكز لو أف يعيد إلى الغير بأداء جزء أك كؿ مف الخدمة المرخص لو
بيا في حاؿ عدـ كجكد اتفاقيات ربط بيني مكافؽ عمييا مف قبؿ الييئة.

ثانيا :التزامات المرخص لو تجاه المستفيدين:
 .11اعتماد أسعار محددة عمى أف تككف معمنو كمنشكرة في أماكف كاضحة ىذا باإلضافة إلى نشر التعرفة
الجمركية المتعمقة بنقؿ البعائث البريدية الخاصة كنشر أم تعديؿ يط أر عمييا.

 .12تعكيض المستفيديف في حاؿ تعرض البعيثو ألم تمؼ أك فقداف جزئي أك كمي ككاف سببو تقصير المرخص
لو كذلؾ كفقا لالتفاقيات الدكلية المعمكؿ بيا في ىذا الخصكص ،كلف يككف المرخص لو في مكضع مسائمة

بسبب القكة القاىرة.

 .13المحافظة عمى اؿسرية كعدـ استعماؿ أم معمكمات يح صؿ عمييا أثناء ممارستو لألعماؿ المرخص لو
بتقديميا بمكجب الرخصة الممنكحة لو بحيث تضر بمصالح المستفيديف.

.14

تكفير عمالة مدربة لتمقي استفسارات كشكاكل المستفيديف كاالستجابة ليا كالرد عمييا كذلؾ طبقا إلجراءات

.15

إصدار بكليصة عف الخدمة المقدمة حسب طبيعة الخدمة عمى أف تتضمف البكليصة ما يمي عمى األقؿ:

معالجة الشكاكل المعدة مف قبؿ المرخص لو كالمعتمدة مف قبؿ الييئة.
ج .اسـ المرسؿ /اسـ المرسؿ إليو .
ح .جية اإلرساؿ

خ .األجر الذم متقاضاقالمرخص لو عف تقديـ الخدمة.
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د.نكع الخدمة أك الخدمات المقدمة.
ىػ .في حالة نقؿ البعائث البريدية الخاصة ا لدكلية يرفؽ المرخص لو الكثائؽ الخاصة بالنقؿ الدكلي بما فييا

التعرفة كالرسكـ الجمركية.

ثالثا :التزامات المرخص لو تجاه الييئة:
 .13لمييئة الحؽ بالتحقؽ كالتحقيؽ مف أم معمكمات أك كثائؽ أك تقارير أك حسابات يعمؿ المرخص لو عمى
تزكيد الييئة بيا كعمى المرخص لو تسييؿ ميمة المكظفيف المكمفيف بذلؾ.

 .14يمتزـ المرخص لو بإعداد كاالحتفاظ بكافة السجالت كالدفاتر التجارية كالمالية كالمحاسبية كالفنية كفقا لألصكؿ
كالمعايير كالقكاعد المحاسبية المطبقة كالمعتمدة في المممكة األردنية الياشمية كبشكؿ يتيح المجاؿ أماـ الييئة

في الحصكؿ عمى أم بيانات مالية ك/أك إحصائية ك /أك فنية خالؿ فترة الرخصة  ،كالتي تحتاجيا الييئة في

أداء كاجبيا ك /أك عند إعداد دراسات تتعمؽ بالسكؽ البريدم كمنيا ما يتعمؽ بحجـ السكؽ البريدم كالحصص
السكقية كحجـ االستثمار في قطاع البريد.

 .15االلتزاـ بتزكيد الييئة بإ جراءات معالجة الشكاكل خالؿ ثالثيف ( )30يكما مف تاريخ منح الرخصة تمييدا
لعرضيا عمى الرئيس إلقرارىا.

 .16االلتزاـ بالتعميمات كالق اررات كالتكجييات التي تصدر عف الييئة بما فييا تعميمات اإلجراءات كالتدابير األمنية
كالصحية في نقؿ البعائث البريدية الخاصة.

 .17االلتزاـ بعدـ تقديـ الخدمات البريدية الحصرية لمشغؿ البريد العاـ كالمنصكص عمييا في المادة  12مف قانكف
الخدمات البريدية رقـ  34لسنة  ،2007إال بما يتكافؽ كأحكاـ المادة  13مف ذات القانكف.

 . 18االلتزاـ بتقديـ الحسابات الختامية مدققة سنكيان كحاؿ صدكرىا لمشركات أما بالنسبة لممؤ سسات الفردية فيجب االلتزاـ
بتقديـ صكرة عف دفتر الجرد كالميزانية المذاف يجب تنظيميا مرة عمى

المعمكؿ بيا .

األقؿ في كؿ سنة كذلؾ سندا لمتشريعات

