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 تعبئة  ونموذجمتطلبات 

  طرودالنقل خدمة تقديم  طلب الحصول على ترخيص
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 لحصول علىل تطلبات وااللتزاماتامل

 طرودالنقل تقديم خدمة ترخيص  

 

 :املتطلبات

 ، إلغاء(تحديث بيانات الترخيص، تجديد، )إصدارلطلب الحصول على الترخيص  النموذج املخصص تعبئة .1

 عبر منصة مراس.ال يتطلب  *

 عبر منصة مراس.* ال يتطلب ( الهوية ملمثل الجهة )هوية وطنية أو هوية مقيم أثباتصورة واضحة من  .2

 منصة مراس. عبر * ال يتطلب  .تجاري ساري املفعول  السجلصورة من  .3

 بها  .4
ً
واإلجراءات  وجميع التجهيزاتاملركز الرئيس ي والفروع )أن وجد( تقديم خطة تشغيلية موضحا

 .الجهة التي ستقوم بهاواألسعار والخطوات 

 :االلتزامات

، تكلها لشركات أخرى من الباطنال نقل الطرود بنفسها و تقديم خدمة املمنوح لها الترخيص بالجهة التزام  .1

 ويلتزم مقدم الخدمة باملتطلبات الواردة بالئحة نقل الطرود.

 معاينة املختصين ملواقع نقاط التجميع ومالئمة اإلجراءات التنظيمية فيها. .2

 كيلو جرام. 30أن أال يزيد وزن الطرد عن  .3

 املمنوح لها الترخيص.جهة ـــنشر الخدمات واألسعار املقدمة للجمهور في املوقع اإللكتروني للـ .4

 .املمنوح لها الترخيص باملتطلبات التنظيمية املتعلقة بتقديم الخدمةالجهة التزام  .5

 من طلب الترخيص. الوثائق واملستندات املقدمة لهذا الطلب تعتبر جزء ال يتجزأ .6

خيص ر قابل منحها التمقل الطرود نبتقديم خدمة  ملمنوح لها الترخيصالجهة اتم اســــــــــتيفاء نســــــــــبة من دخل ي 

 ملا يأتي:
ً
 وفقا

 ( عشرة باملائة من إجمالي دخلها في اململكة في السنتين األولى والثانية.10%) .1

 ( خمسة عشرة باملائة من إجمالي دخلها في اململكة في السنة الثالثة وما بعدها. 15%) .2
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  طلب ترخيصنموذج 

  نقل الطرودخدمة  تقديم
 

  اسم الشركة/ املؤسسة

 اسم الشركة/ املؤسسة

 باللغة اإلنجليزية
 

  مكان إصدار السجل  رقم السجل التجاري 

  تاريخ انتهاء السجل  تاريخ إصدار السجل
 

  الوظيفة  اسم ممثل الشركة/املؤسسة

  :مكان اإلصدار وتاريخه  رقم الهوية )هوية وطنية/إقامة(
 

  :العنوان الوطني

  أسم الشارع:  :رقم املبنى

  املدينة:  الحي:

  الرقم اإلضافي:  الرمز البريدي:
 

  :رقم الفاكس  :رقم الهاتف

  :املتنقلالهاتف رقم 

  :البريد اإللكتروني  :املوقع اإللكتروني

 أتعهد بالتالي:نقل الطرود  بتقديم خدمة ترخيصاملمنوح لها الجهة أنا املوقع أدناه وبصفتي املمثل النظامي عن 

 املعلومات الواردة في هذا النموذج ومرفقاته.صحة  .1

 الطرود.املتعلقة بتقديم خدمة نقل  والشروط واألحكام املتطلبات التنظيميةو  االلتزام باألنظمة والقرارات .2

 االلتزام، و نقل الطرود بنفسها وال تكلها لشركات أخرى من الباطنتقديم خدمة املمنوح لها الترخيص بالجهة التزام  .3

 باملتطلبات الواردة بالئحة نقل الطرود.

 كيلو جرام. 30أن أال يزيد وزن الطرد عن  .4

ـ .5 ــ  املمنوح لها الترخيص.جهة نشر الخدمات واألسعار املقدمة للجمهور في املوقع اإللكتروني للـ

 ملعرفة ما يستجد من األنظمة والشروط املتعلقة بالترخيص. الرسمي الرجوع إلى املوقع  .6

 بيانات في حال تغير أي منها أعاله. تحديث ال  .7

 من طلب الترخيص. الوثائق واملستندات املقدمة لهذا الطلب تعتبر جزء ال يتجزأ .8
 

  اسم ممثل الشركة/املؤسسة:

 هـ 14التاريخ:    /      /       التوقيع:

 تصديق الغرفة التجارية: خـتم الشركة/املؤسسة:
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