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 اتفاقية منح رخصة لمزاولة خدمة نقل البريد الدولي السريع

 

 في هذا اليوم............. الموافق.......................... تم اإلتفاق بين الطرفين أدناه.

 وزارة اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات -1
 ) طرف أول (                                                                                                 

 شركة .............................................................. -2
 طرف ثاني (  )                                                                                               

 

 مقدمة

وهو صاحب اإلختصاص الوحيد في منح أية تراخيص  دولة فلسطينارة شؤون البريد في مناطق حيث أن الطرف األول هو المسؤول عن إد
وتعديالته وقرار مجلس الوزراء رقم  1930( لسنة 115" من قانون دائرة البريد الباب )12بخصوصه بموجب المادة "

تصاالت وتكنولوجيا المعلومات والبريد السريع بشأن تعرفة عوائد واجور الترددات وحرف ومهن اال 2010/م.و/س.ف( لعام 13/69/13)
، وأن الطرف الثاني يرغب في الحصول على ترخيص من الطرف 2011/م.و/س.ف( لعام 03/108/13والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 

 األول لمزاولة مهنة خدمة البريد الدولي السريع، فقد اتفق الطرفان على ما يلي: 

 – 1 –مـادة 

 ذه االتفاقية جزءًا ال يتجزء منها ومكملة لها وتقرأ معها لكافة اغراضها وغاياتها.تعتبر مقدمة ه

  - 2 –مـادة 

لرخصة يلتزم الطرف الثاني بالسماح لموظفي الطرف األول بإجراء المراقبة والتفتيش والتدقيق اإلداري والمالي على أعماله المصرح بها بموجب ا
 الممنوحة.  

 – 3 –مـادة 

 رف الثاني بتزويد الطرف األول بالتعرفة الخاصة بإجور نقل المواد البريدية، وأي تعديل يطرأ عليها.يلتزم الط
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  – 4 –مـادة 

 يلتزم الطرف الثاني بابراز التعرفة في مكان ظاهر إلطالع الجمهور عليها.

  – 5 –مـادة 

وتعويض المرسل عن بعيثته المفقودة أو التالفة وفقا التفاقية البريد يلتزم الطرف الثاني بنظام اإلستعالمات عن البعائث المعمول به دوليًا 
 العالمية والقوانين واالنظمة السارية ذات العالقة.

  – 6 –مـادة 

لناقلة كة ايلتزم الطرف الثاني بتوصيل الرسائل "المواد" البريدية السريعة الصادرة الى المرسل اليه خالل المدة القانونية المسموح بها لدى الشر 
( ساعة، مع األخذ باإلعتبار معوقات القوة القاهرة، أما الواردة فتوزع 76التابع لها الطرف الثاني على أن ال تزيد المدة في جميع االحوال عن )

 ساعة " من ساعة ورودها. 24وتسلم للمرسل له خالل " 

 – 7 –مـادة 

  سريعة في مغلف مقوى و/أو أكياس بريدية طبقا لما هو معمول به دوليًا. يلتزم الطرف الثاني بوضع الرسائل  "المواد" البريدية" ال

  – 8 –مـادة 

ف يقوم الطرف الثاني باختيار مكان مناسب واعداده لتقديم الخدمات البريدية المحددة في هذه االتفاقية على أن يخضع المكان لموافقة الطر 
 األول.

 – 9 –مـادة 

 حكام القوانين واألنظمة البريدية والقرارات والتعليمات السارية، وال سيما االلتزام باتفاقية البريد العالمية.يلتزم الطرف الثاني بالتقيد بأ

 – 10 –مـادة 

ديم هذه يلتزم الطرف الثاني بتقديم الخدمات البريدية السريعة محليا ودوليًا يوميًا ما عدا أيام األعياد والعطل الرسمية، وعدم التوقف عن تق
 مة للجمهور خالل فترة سريان الرخصة اال بعذر يقبله الطرف األول. الخد
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 – 11 –مـادة 

ضمونها، يلتزم الطرف الثاني بمراعاة السرية التامة للمراسالت والمحافظة على المواد البريدية التي يقوم بنقلها وعدم فتحها أو االطالع على م
 تحت طائلة المسؤولية القانونية.

  – 12 –مـادة 

عن الفقدان  -اصحاب المواد البريدية -( ثالثة آالف دينار أردني لتعويض المواطنين3000يلتزم الطرف الثاني بتقديم كفالة بنكية بقيمة )
 ة فيوالخسائر، وتستمر هذه الكفالة طوال مدة سريان الرخصة الممنوحة بموجب هذه االتفاقية أو أي تجديد لها، ويحق للوزارة تسيل هذه الكفال

 أي وقت.

 – 13 –مـادة 

 يحظر على الطرف الثاني نقل أي مواد محظورة أو أية مواد أخرى تمس الشرف واألخالق أو اآلداب العامة واألمن والنظام العام. 

 – 14 –مـادة 

ات "وزارة االقتصاد لغايات منح الرخصة يلتزم الطرف الثاني بتزويد الطرف األول بصورة عن شهادة تسجيل شركته، صادرة عن مراقب الشرك
 الوطني" باالضافة الى النظام الداخلي وعقد التأسيس، وأية وثائق أو مستندات يطلبها الطرف األول وفي أية مرحلة أو وقت. 

 – 15 –مـادة 

نتيجة اخالل الطرف الثاني بأية التزامات تتعلق بالخدمات المقدمة للجمهور،  ال يتحمل الطرف األول أية مسؤولية مدنية أو تعويضية أو جزائية
 وإنما تقع المسؤولية كاملة على عاتق الطرف الثاني.

 – 16 –مـادة 

 الطرف االول غير مسؤول عن أية اعمال أو أفعال تصدر عن المتعاملين مع الطرف الثاني.

 – 17 –مـادة 

 اال بالحصول على تصريح خطي مسبق من الطرف األول.الدولة فروع أخرى في مناطق  ال يصرح للطرف الثاني بفتح أية

 – 18 –مـادة 

يعتبر الترخيص الصادر عن الطرف األول بموجب هذه االتفاقية للطرف الثاني شخصي وال يجوز له أن يتنازل عنه للغير أيًا كان  -1
 زارة".السبب بدون الموافقة الخطية المسبقة من الطرف االول "الو 
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كل تغير في الحصة المسيطرة يستوجب الحصول على موافقة الوزارة الخطية والمسبقة، وتخطر الوزارة المرخص لـه بقرارها في هذا  -2
 ( يومًا من استالمها طلب المرخص لـه.30الشأن خالل ثالثين )

بعد الحصول على الموافقة الخطية والمسبقة  إالدمج شركته مع أي من الشركات وشركات البريد الدولي السريع  ال يجوز للمرخص له -3
 من الوزارة. 

 – 19 –مـادة 

ما في حال اخالل الطرف الثاني بأي شرط من شروط هذه االتفاقية أو بالقوانين واالنظمة والقرارات والتعليمات السارية ذات العالقة، ال سي
اقية وسحب الرخصة من الطرف الثاني دون اشعار ودون أن يكون للطرف الثاني اتفاقية البريد العالمية، فإنه يحق للطرف األول انهاء هذه االتف

 حق المطالبة بعوائد الترخيص أو أي جزء منها.

 – 20 –مـادة 

 يجوز تعديل هذه االتفاقية  في أي وقت بأي من الطرق التالية:    -1
 أ. بموجب اتفاق خطي بين الوزارة والمرخص لـه؛ 

ل الــوزارة إذا رأت أن ذلــت التعــديل ضــروري لجعــل شــروط اتفاقيــة الرخصــة متوافقــة مــع القــوانين المعمــول بهــا، أو مــع ب.  إجــراء التعــديل مــن قبــ 
ور الشروط المفروضة بشأن كافة الرخص الصادرة لتقديم خدمات البريد الدولي السريع لضمان المنافســة العادلــة ، أو إلــى الحــد الــذي يفــر  التطــ 

 التقني والتكنولوجي.
 جوز للوزارة إلغاء الرخصة أو تعليق العمل بها في أي وقت من األوقات وبأي من الطرق المبينة أدناه.  ي  -2

ذلت أ. في حال وقوع مخالفة جسيمة لشروط الرخصة أو التشريعات ذات العالقة )والتي لم يقم المرخص لـه بإصــالحها بعــد اســتالمه أمــرًا خطيــًا بــ 
 خ من استالمه األمر(.يومًا من تاري 30من الوزارة خالل 

 ب. عدم تنفيذ قرارات أو تعليمات الوزارة، أو التأخر عن تنفيذها دون سبب معقول تقتنع به الوزارة.

ج. إذا كانت الخدمات المقدمة من المرخص له دون المستوى المطلوب وقدمت بحقه شكاوى تحققت الوزارة مــن صــحتها وأنــذر مــرتين خــالل مــدة 
 ال تزيد عن ستة اشهر.

 د. أذا الحق المرخص له ضررا بالغير ورفض تصويب اوضاعه بالرغم من توجيه انذار خطي له من قبل الوزارة.

 ن.هـ. في حال حل المرخص لـه أو دخوله في إجراءات تصفية أو اإلفالس أو أي إجراء مماثل أو في حال إبرامه تنازاًل عامًا لمصلحة الدائني
 وضه التجارية و/أو تقديم خدماته للجمهور خالل ثالثة أشهر من تاريح منحه الرخصة.و. إذا فشل المرخص له بإطالق عر 

  – 21 –مـادة 

وتسري عليها أحكام القوانين البريدية السارية وتعديالتها واالنظمة  تعتبر هذه االتفاقية ملزمة للطرفين وألي خلف قانوني يحل محل أي منهما،
اد البريد العالمي، والقرارات والتعليمات الصادرة عن الطرف االول ويتحمل الطرف الثاني المسؤولية اإلدارية والوائح المنبثقة عنها، وأنظمة اتح

 والمدنية والجزائية المترتبة على مخالفتها. 
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 – 22 –مـادة 

 تختص المحاكم الفلسطينية في رام هللا بالنظر والفصل بكل ما ينشأ عن هذه االتفاقية من منازعات.

 – 23 –مـادة 

( من قرار مجلس الوزراء 20يلتزم الطرف الثاني بدفع عوائد الترخيص المقررة على مزاولة حرفة البريد الدولي السريع والمبينة في المادة )
 . أو أي تعديل يطرأ عليه. 2010/م.و/س.ف( لعام 13/69/13رقم)

 – 24 –مـادة 

....... وتنتهي بتاريخ ....................... ويتم تجديدها سنويا بعد دفع العوائد المقررة تسري هذه االتفاقية اعتبارًا من تاريخ ...............
 وتجديد الكفالة البنكية، واستيفاء جميع شروط تجديد الترخيص األخرى التي يقررها الطرف األول. 

 – 25 –مـادة 

 بموجبها.  حررت هذه االتفاقية من نسختين اصليتين بيد كل طرف نسخة موقعة للعمل

 الطرف الثاني           الطرف األول             

 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

 

 

 

 

 

 

 


