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 الترخيص طمب

 / خاص فئة رخصة مشغل بريد
 

)     ( رقم الطمب 
 

( سنة /شير/يوم)تاريخ تقديم الطمب 
                          /     / 

 : اسم الشركة

 □شركة أجنبية عاممة في األردف  □شركة أردنية   :نوع الشركة

 :رقـ تسجيؿ الشركة لدل كزارة الصناعة كالتجارة

 :التسجيؿتاريخ 

 وسيمة دفع المستحقات

 تحكيؿ بنكي نقدم

  شيؾ مصدؽ

 :معمكمات عف مقدـ الطمب

  : االسـ

  : الكظيفة

 
 

: المرفقات    
محمي شركة أردنية أك /لمرخصي فئة  -األصكؿ  حسب شيادة تسجيؿ الشركة لدل كزارة الصناعة كالتجارة حديثة مصدقة .1

 .شركة أردنية أك شركة أجنبية عاممةدكلي /مؤسسة فردية لمرخصي فئة 
شيادة تسجيؿ العالمة التجارية أك ما يثبت الحؽ في استعماليا أك استغالليا مف قبؿ مقدـ الطمب كعالمة بريدية خاصة   .2

 (فئة دكلي/خاص بطالب الترخيص .) بو
ناية أك بجنحة مخمة بالشرؼ أك شيادات تثبت أف أم مف المؤسسيف لمشركة أك المديريف فييا لـ يسبؽ كاف أديف بج/شيادة .3

 .حكـ عمى أم منيـ باإلفالس
 .المفكضيف بالتكقيع/باسـ المفكض العالقة كتاب رسمي صادر عف كزارة الصناعة كالتجارة أك الجية ذات .4
 .مف النظاـ  كحسب النمكذج المعتمد مف قبؿ الييئة( 5/أ/4)كفالة بنكية سندا لنص المادة  .5
 .ـ الطمب بتقديـ الطمب لمييئةكتاب مف الشركة بتفكيض مقد .6
 .كشؼ يبيف المناطؽ التي سيتـ تقديـ خدمة نقؿ البعائث البريدية الخاصة منيا كالييا كالفركع التي سيتـ إنشائيا .7
لى  طالب التحكيؿ، األطراؼ المكقعة عمييا، بما فييـاالتفاقيات التي تضمف قياـ الكثائؽ ك .8 بنقؿ البعائث البريدية الخاصة مف كا 

  .المممكة، في حاؿ طمب تحكيؿ الرخصة مف فئة محمي إلى فئة دكلي خارج
 (.مف طمب الترخيص ( 1)الممحؽ رقـ ) التعيد الخطي مكقع مف قبؿ المفكض بالتكقيع عف الشركة  .9

 
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، 
مف نظاـ ترخيص مشغمي البريد الخاص (  4/أ/10) فاف لمييئة الحؽ بإلغاء الرخصة في أم كقت، كذلؾ كفقا ألحكاـ المادة 

 .كتعديالتو 
:........................... االسـ                                                                                                            

: ........................ التكقيع                              
 : خاتـ الشركة                              
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 لطمب الترخيص( 1)ممحق رقم 

 تعيد خطي
 
 
 
 

ك التي تحمؿ الرقـ الكطني لممنشأة ......................................  نحف شركة كنتعيد  نقر
 بااللتزاـ كالتقيد بأحكاـ..........المتقدميف لمحصكؿ عمى رخصة مشغؿ بريد خاص فئة ............ 

قانكف الخدمات البريدية النافذ المفعكؿ ككافة القكانيف األخرل النافذة ذات العالقة ك نظاـ ترخيص مشغمي 
تصدر عف الييئة أك الجيات ذات اك قرارات أك  تكجييات النافذ المفعكؿ، كأم تعميمات الخاص البريد 

المدرجة في استمارة طمب الترخيص،  العالقة، ككافة اإلقرارات كالتعيدات المكقعة في الييئة بما فييا تمؾ
بتحمؿ المسؤكلية عف أم مخالفة بااللتزاـ بالشركط كااللتزامات المنصكص عمييا في الرخصة ككما كنتعيد 

. لمقكانيف كاألنظمة كالتعميمات كالتي يرتكبيا مكظفّي الشركة
 
 
 
 
 
 
 

 المفوض بالتوقيع عن الشركة      
 
 خاتم الشركة

                                                                       
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 




