المملكة األردنية الهاشمية
هيئة تنظيم قطاع االتصاالت

الوثائق المطلوبة لتقديم طلب الحصول على رخصة مشغل بريد

 كتاب تغطية بالطلب حسب المرفق رقم ()1
 تقديم الطلب حسب النموذج رقم ( )2المرفق مقابل الرسوم المقررة.
 عنوان الشركة بالكامل (المحافظة /اللواء/المدينة ،صندوق البريد– الرمز البريدي ،الهاتف والفاكس،
الموقع االلكتروني والبريد االلكتروني للشركة إن وجد).
 تقديم كشف يبين الخدمات التي يرغب طالب الترخيص بتقديمها وتقديم تعريف ووصف واضح لتلك
الخدمات وتزويد الهيئة بما يؤكد قدرته على نقلها ،شريطة أن تتوافق هذه الخدمات مع تعريفات اتحاد
البريد العالمي و/أو التعريفات الدولية المعتمدة.
 صورة طبق األصل عن هوية إثبات الشخصية لمقدم الطلب و المفوض بالتوقيع.
 عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة.
 نسخة عن الحسابات الختامية المدققة للشركة آلخر سنتين إن وجدت.
 تقددديم معلومددات ماليددة مفصددلة تبددين أن مقدددم الطلددب أو أي مددن المسدداهمين الرىيسدديين قددادرين علددى تددوفير
األمدوا أو الحصدو علدى التمويدل الددموم لتمويدل أنشدطة الشدركة المرخصددة وكدذلك توافدق الوسداىل الماليددة
مع األعما المقترحة ،على أن يتم إدراج المعلومات التالية:
 .1مصادر التمويل  :االعالن عن مصادر التمويل مدعما بشهادة خطية.
 .2توافر التمويل  :مثل رسائل الدعم
 .3القواىم المالية المتوقعة لسنتين وتشمل قاىمة الميزانية العمومية ،قاىمة التدفق النقدي وقاىمة الدخل.

 .4تق ددديم خط ددة عم ددل متوقع ددة لس ددنتين مقبلت ددين بحي ددو تتئ ددمن ع دددد الم ددو فين ووس دداى النق ددل والف ددرو
والمكاتددب المنددوي العمددل مددن خملهددا والخدددمات المنددوي تقددديمها علددى األقددل و لددك ضددمن جدددو ومنددي
محدد.
 مخاطبة الهيئة بطلب الموافقة النهاىية على سممة وأمن المنشأة والصادرة عن المديرية العامة للدفا
المدني( .مرفق رقم )4
 شهادة تسجيل شركة أردنية أو مؤسسة فردية عاملة في المملكة (فئة محلي)
 ش د د د ددهادة تس د د د ددجيل ش د د د ددركة أردني د د د ددة أو ش د د د ددركة أجنبي د د د ددة عامل د د د ددة ف د د د ددي المملك د د د ددة و ل د د د ددك بموج د د د ددب طل د د د ددب
الترخيص/التحويل/التجديد (فئة دولي)
 ش ددهادة تس ددجيل العمم ددة التجاري ددة أو م ددا يعب ددا الح ددق ف ددي اس ددتعمالها أو اس ددت ملها م ددن قب ددل مق دددم الطل ددب
كعممة بريدية خاصة به (.خاص بطالب الترخيص /فئة دولي)

 شهادة/شهادات تعبا أن أي من المؤسسين للشركة أو المديرين فيها لم يسدبق وان أديدن بجنايدة أو بجنحدة
مخلة بالشرف أو حكم على أي منهم باإلفمس.

 كتدداس رسددمي صددادر عددن و اورة الصددناعة والتجددارة أو الجهددة ات العمقددة

باسددم المفوض/المفوضددين

بالتوقيع.

 كفالددة بنكيددة سددندا لددنص المددادة (/4أ )5/مددن النظددام وحسددب النمددو ج المرفددق رقددم ( )5المعتمددد مددن قبددل
الهيئة.

 كتاس من الشركة بتفويض مقدم الطلب بتقديم الطلب للهيئة.

 كشف يبين المناطق التي سيتم تقدديم خدمدة نقدل البعاىدو البريديدة الخاصدة منهدا واليهدا والفدرو التدي سديتم
إنشاىها.
 الوثدداىق واالتفاقيددات التددي تئددمن قيددام األط دراف الموقعددة عليهددا ،بمددا فدديهم طالددب التحويددل ،بنقددل البعاىددو
البريدية الخاصة من وإلى خارج المملكة ،في حا طلب تحويل الرخصة من فئة محلي إلى فئة دولي.

 التعهد الخطي موقع من قبل المفوض بالتوقيع عن الشركة (مرفق رقم .) 3

مرفق رقم ()1
السادة /هيئة تنظيم قطاع االتصاالت
تحية طيبة وبعد،
أرفق لكم طيه الطلب المقدم من (

رخصة مش ل بريد خاص فئة محلي/دولي .

) و لك للحصو على

للتكرم بالموافقة والسير باالجراءات المومة.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

المدير العام

او المفوض بالتوقيع

مرفق رقم ()2

طلب الترخيص
رخصة مشغل بريد خاص فئة/
رقم الطلب (

)

تاريخ تقديم الطلب (يوم/شهر/سنة )
/

/

اسم الشركة:
نوع الشركة:

شركة أردنية □

شركة أجنبية عاملة في األردن □

رقم تسجيل الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة:
تاريخ التسجيل:
وسيلة دفع المستحقات
نقدي
شيك مصدق
معلومات عن مقدم الطلب:
االسم:
الوظيفة:

تحويل بنكي

مرفق رقم ()3
تعهـــــــــــــــــد خطـــــــــــــــــــــــــــــــــــي
نقر ونتعهد نحن شركة  ......................................و التي تحمل الرقم الوطني للمنشأة

 ............المتقدمين للحصو على رخصة مش ل بريد خاص فئة ..........بااللتزام والتقيد بأحكام

قانون الخدمات البريدية النافذ المفعو وكافة القوانين األخرى النافذة ات العمقة و نظام ترخيص مش لي

البريد الخاص النافذ المفعو  ،وأي تعليمات او ق اررات أو توجيهات تصدر عن الهيئة أو الجهات ات
العمقة ،وكافة اإلق اررات والتعهدات الموقعة في الهيئة بما فيها تلك المدرجة في استمارة طلب الترخيص،

كما ونتعهد بااللتزام بالشروط وااللتزامات المنصوص عليها في الرخصة وبتحمل المسؤولية عن أي

مخالفة للقوانين واألنظمة والتعليمات والتي يرتكبها مو في الشركة.
ّ

المفوض بالتوقيع عن الشركة
خاتم الشركة

مرفق رقم ()4
السادة /هيئة تنظيم قطاع االتصاالت
تحية طيبة وبعد،
أرجو التكرم بمخاطبة المديرية العامة للدفا المدني و لك للحصو على شهادة أمن وسممة المنشأة
الصادرة من قبلهم.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

المفوض بالتوقيع عن الشركة
خاتم الشركة

مرفق رقم ()5
كفــــــــــــــــــــالة بنكيـــــــــــــــــــــــــــــــة
رقم الكفالة...............................................................................................:

تاريخ اإلصدار...........................................................................................:

قيمة الكفالة............................................................................................. :

اسم البنك المصدر للكفالة................................................................................:
الرئيس التنفيذي /هيئة تنظيم قطاع االتصاالت
حيث أن شركة.....................................قد تقدمت بطلب للحصول على رخصة مشغل بريد خاص فئة  .........لنقل البعائث
البريدية الخاصة .
وحيث أن من شروط (منح /تجديد ) الرخصة للشـركة أن تقـدم كفالـة بنكيـة غيـر مشـروطة نافـذة لمـدة سـنة وتجـدد تلقائيـا لمـدد مماةلـة،

وذلك لضمان تنفيذ الشركة لاللتزامات والشروط المترتبة عليها بموجب الرخصة التي ( ستمنح ،ستجدد) لها.

وحيث أننا نوافق على (منح/تجديد ) شركة ........................................................الكفالة المطلوبة
نؤكد نحن بنك  ........................فرع  .............وعنواننـا البريـدي .............موافقتنـا علـى تقـديم كفالـة لهيئـة تنظـيم قطـاع
االتصاالت بالنيابة عن شركة.....................................................

بمبلغ  ..................................................دينار كفالة غير قابلة للنقض وقابلـة للـدفع للهيئـة عنـد الطلـب ويحـق للهيئـة
مصــادرتها كليــا أو جزئيــا ،فــي حــال مخالفــة الشــركة ألحمــام قــانون الخــدمات البريديــة الســاري المفعــول و أو أحمــام نظــام مشــغلي البريــد

الخاص الساري المفعول و التعليمات الصادرة بمقتضاه.

ونتعهد لكم تعهدا قطعيا ال رجوع عنه وغيـر قابـل للـنقض بـان نـدفع لكـم أو لممالـيمم القـانونيين رغـم أي معارمـة مـن العميـل ولـدى أول
طلب خطي منكم وخالل خمسة أيام من تاريخ ورود طلب خطي منكم بدفع قيمة تلك الكفالـة كـامال ىلـى الهيئـة أو أي جـزا منهـا ودون
أن يمون هنالك حاجة من قبلكم لتبرير الطلب.
تسري هذه الكفالة اعتبار من تاريخه و لمدة سنه اعتبا ار من هذا التاريخ وتجدد تلقائيا لمدد مماةلة ما لم يردنا منكم خطيا أم ار بإلغائها.
التوقيع..................................
االسم.....................................
بنك......................................
الخاتم الرسم

