طلت تجديد رخصة مشغل ثريد خبص فئة /
هيئة تنظيم قطبع االتصبالت
هبتف0208585 :
فبكس0203085 :
ص  .ة205008 :
عمبن  55520األردن
رقم الطمب (

)

اسم المرخص له:
عنوان المرخص له:

التاريخ (يوم/شهر/سنة )
/
/

الععوان :
نعدوق البريد:
المديعو:
الهاتف :
الموقع االل تروع :
معلومات ن مقدم الطلب:
االسم:
الوظياو:
الهاتف:
وسيمة دفع رسوم التجديد
عقدي
شيك مندق

الرمز البريدي:
المثافظو /اللواء:
الاا س:
البريد االل تروع :

تثويل بع

الوثائق والمعلومات الواجب إرفاقها مع الطلب:

-1شهادة تسجيل المرخص له لدد و ازرة الندعا و والتجدارة ثديثدو منددقو ثسدب األندول  -لمرخند فئدو /مثلد شدر و
أردعيو أو مؤسسو فرديو لمرخن فئو /دول شر و أردعيو أو شر و أجعبيو املو .

 -2تدداب رسددم نددادر ددن و ازرة النددعا و والتجددارة باسددم الماوت/الماو ددين بددالتوقيع ددن المددرخص لدده ثديثددو مندددقو
ثسب األنول.

 -3تاب من الماوت بالتوقيع ن المرخص له بتاويت مقدم الطلب بتقديم الطلب للهيئو.

 -4االو بع يو سعدا لعص المادة (/4أ )5/من العظام وثسب العموذج المعتمد من قبل الهيئو.
 -5نورة طبق األنل ن هويو إثبات الشخنيو للماوت بالتوقيع ن الشر و .

-6تقرير يبين عو يو الخدمو الت يقدمها المرخص له والتغطيو الجغرافيو و اإلجراءات المتخذة من قبلو إلرسال البعيثو.

 -7الوثائق واالتااقيات الت ت من قيام األطراف الموقعو ليهدا بمدا فديهم طالدب التثويدل بعقدل البعائدث البريديدو الخاندو
مددن ىوالددر خددارج الممل ددو ف د ثددال طلددب تثويددل الرخنددو مددن فئددو مثل د إلددر فئددو دول د  ( .خدداص بطالددب التددرخيص /فئددو
دول )

 -8التعهد الخط موقع من قبل الماوت بالتوقيع ن المرخص له ( الملثق طلب التجديد ).

أقر أعا الموقع أدعاه والماوت بالتوقيع ن الشر و بأن جميع البياعات المدوعو ف هذا الطلب والوثدائق المرفقدو بده ندثيثو

وساريو الماعول ثتر تاريخه و لر مسؤوليت

ىواعع

لر استعداد تام لتثمل أي قوبدو يقررهدا مجلدس ماو د الهيئدو فد

ثال ثبت دم نثو أي من هذه البياعات و/أو أي من الوثائق المرفقو.

اسم المفوض بالتوقيع .................
التوقيع................................
التاريخ................................
خاتم الشركة

ممحق رقم ( )1لطمب التجديد
تعهد خطي

عقر وعتعهد عثن شر و ......................................والت تثمل الرقم الوطع
للمعشأة ............المتقدمين بطلب لتجديد رخنو مشغل بريد خاص فئو .......رقم (
) بااللتزام والتقيد بأث ام قاعون الخدمات البريديو العافذ الماعول و افو القواعين األخر
العافذة ذات العالقو و عظام ترخيص مشغل البريد الخاص العافذ الماعول وأي تعليمات
أو ق اررات أو توجيهات تندر ن الهيئو أو الجهات ذات العالقو و افو اإلق اررات
والتعهدات الموقعو ف الهيئة بما فيها تلك المدرجو ف استمارة طلب التجديد ما
وعتعهد بااللتزام بالشروط وااللتزامات المعنوص ليها ف الرخنو وبتثمل المسؤوليو
ن أي مخالاو للقواعين واألعظمو والتعليمات والت يرت بها موظا الشر و.
ّ

المفوض بالتوقيع عن الشركة
خاتم الشركة

