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السنةالشهراليومتاريخ تقديم الطلب

بيانات طالب الترخيص

وصف الخدمات المراد الترخيص بها
)الرجاء ذكر ملخص يتراوح ما بين 50 و100 كلمة عن الخدمات 

المراد الترخيص بها(

طلــب ترخـــيص بمــــــزاولـــة خدمــــة بريديـــة

Application Date Day Month Year

Request for practicing postal service license

الرجــــــاء تحــــديــــد نــــــــوع التــرخيــــص المطلــــوب
 النقل العاجل للوثائق و المستندات و الطرود خارج المملكة )الدولي(

 النقل العاجل للوثائق و المستندات و الطرود داخل المملكة )المحلي(
 ترخيص نقل وتوزيع الجرائد والمواد الترويجية

Please indicate the type of license required

 International courier and express
 Local courier and express
  Distribution of newspapers and magazines and 

promotional materials transport companies.

1(  األسم / الشركة أو المؤسسة

2(  الجنسية

3(  رقم السجل التجاري 
     ) الرجاء إبراز صورة من السجل التجاري(

4(  العنوان المسجل :

5(  العنوان الرئيسي لمقر العمل

1) Company Name

2) Nationality

3) Registration Number 
    (please provide copy of CR certificate)

4) Registered Address

5) Main Business Address

Data Applicant

6(  أسماء المسئولين قانونيًا 
) مديرون أو غير ذلك ( مع أرقام هويتهم

___________________________________________________________________________________________________  - 1

__________________________________________________________________________________________________  - 2

__________________________________________________________________________________________________  - 3

___________________________________________________________________________________________________  - 4

7(  اسم الشخص المحدد لالتصال

8(  رقم الهاتف

9(  رقم الهاتف المحمول

10(  عنوان البريد اإللكتروني

11(  الموقع اإللكتروني

6)  Names of legally responsible officers 
    (Directors or otherwise) and ID number

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

7) Business Contact Name

8) Telephone Number

9) Mobile Number

10) Email Address

11) Website

Description of Proposed Business 
(please provide a brief summary in 50-100 words of your 
service offer



مجموع عدد العاملين

موزعونمديرون

آخرونمكتب وإدارة

عدد المركبات وأنواعها

فروع المقر ) الرجاء إدراج المواقع (

كيفية إرسال الطلب:
يجب استكمال هذه االستمارة باستعمال برنامج 

Microsoft Word وإعادتها إلى إدارة تنظيم قطاع البريد 
بواسطة البريد اإللكتروني:

postal.regulation@mtt.gov.bh       postal.licenes@mtt.gov.bh
أو بالبريد إلى:

إدارة تنظيم قطاع البريد  - وزارة المواصالت واالتصاالت - 
ص.ب. رقم 10325 المنامة – مملكة البحرين

ونرجو التأكد من أن جميع المستندات اإلضافية مرفقة بالطلب.

المعلومات المطلوبة:
1 ( مأل األستمارة

2 ( نسخة من السجل التجاري
3 ( عقد التأسيس

4 ( نسخ من البطاقات الشخصية
5 ( قائمة األسعار
6 ( قائمة الخدمات

7 ( قواعد و اجراءات النظر في الشكوى
8 ( اجراءات التصرف في المواد المهملة و المحجوزة

9 ( آخر تقرير معتمد من مدقق الحسابات 
10 ( شهادة رأس المال المطلوب
11 ( شهادة حسن سيرة وسلوك 
12 ( عقد إيجار أو ملكية مقر العمل

نطاق الخدمة

Required information:
1) Fill out the application form
2) A copy of the commercial registration
3) Memorandum of Association 
4) Copies of the identity cards
5) Price list
6) Services list
7) Rules and procedures for the consideration of the complaint
8) Act measures in neglected materials and reserved
9) Latest financial audited reports 
10) Capital Certificate  
11) Good Conduct Certificate
12) Lease agreement or Ownership property of the head office

Name:

Position:

Signature:

Date:

أقر هنا انا الموقع ادناه بأن البيانات الواردة في هذا الطلب صادقة و صحيحة و كاملة
االسم: ____________________________________________________________________________________________________________________________

الوظيفة: _____________________________________________________________________________________________________________________

التوقيع: ____________________________________________________________________________________________________________________

التاريخ: _____________________________________________________________________________________________________________________________

Target Market:

Total Number of Staff

Managers D e l i v e r y 
Staff

Office & 
Admin Other

Number and type of Vehicles

Number of branches (please list locations)

How to send the application:

This form should be completed using Microsoft Word 
and returned to the Postal Regulator 
by email:  

or by post to:
Postal Sector Regulation Directorate   Ministry of 
Transportation and Telecommunication  
PO Box 10325  Manama – Kingdom of Bahrain

وصف الخدمة نوع الخدمة
)شاماًل مستوى الخدمة والتقنية المستخدمة(

Product Description 
(include service level and technology used)Product Name




