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�شروط الرتخي�ص بتقدمي 

الــخدمــات الـربيـدية

وفقا لأحكام قانون تنظيم اخلدمات الربيدية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2012/71 ؛ يلتزم املرخ�ص له بالأحكام الواردة فيه ، ويف 

لئحته التنفيذية والتفاقيات الدولية ذات ال�سلة باخلدمات الربيدية املعمول بها يف ال�سلطنة والتعليمات ال�سادرة من الهيئة ، وب�سفة 

خا�سة ال�سروط الآتية  :

اأوال : التزامات عامة 

يلتزم املرخ�ص له بالتقيد بال�سيا�سة العامة لقطاع الربيد.  .1

يلتزم املرخ�ص له بالتقيد بالتزامات ال�سلطنة املقررة مبوجب التفاقيات الدولية ذات ال�سلة باخلدمات الربيدية املعمول بها يف   .2

ال�سلطنة.

يلتزم املرخ�ص له بتقدمي اخلدمات املرخ�ص له بها للمنتفعني وفقا للتعرفة املعتمدة من الهيئة، ويحظر عليه حت�سيل اأي مبالغ   .3

اإ�سافية اأخرى.

يلتزم املرخ�ص له بتقدمي اخلدمات املرخ�ص له بها بنف�سه وبوا�سطة العاملني لديه ، ول يجوز له اأن يعهد باأدائها ل�سخ�ص اآخر اإل   .4

بعد احل�سول على موافقة كتابية من الهيئة.

يلتزم املرخ�ص له باإم�ساك ال�سجالت الالزمة ملمار�سة الن�ساط املرخ�ص له به والتي حتددها الهيئة.  .5

يلتزم املرخ�ص له ب�سمان �سرية البعائث الربيدية وعدم اإف�سائها اأو الطالع عليها يف غري الأحوال املقررة ، كما يلتزم بالقواعد   .6

والجراءات والتعليمات ال�سادرة من الهيئة فى هذا ال�ساأن.
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ثانيا : حتديد تعرفة اخلدمات الربيدية

يتم حتديد تعرفة اخلدمات الربيدية بقرار من رئي�ص جمل�ص اإدارة هيئة تنظيم الت�سالت بناء على طلب من مقدم اخلدمات   .1 

الربيدية م�ستوفيا كافة ال�سوابط والأ�س�ص التي حتددها الهيئة.

ويعترب م�سى )30( ثالثني يوم عمل من تاريخ تقدمي الطلب دون البت فيه مبثابة قرار بالرف�ص.  

تراعى الهيئة يف حتديد التعرفة ال�سوابط املقررة يف املاده )30( من القانون وغريها من ال�سوابط املقررة يف الالئحة اأوالقرارات   .2

اأو التعليمات ال�سادرة منها.

ليجوز للمرخ�ص له تعديل قيمة التعرفة قبل �سدور قرار من الهيئة بذلك على النحو املقرر يف البند )1( ، ويف حالة خمالفة ذلك   .3

توقع عليه غرامة مالية مقدارها )50( خم�سون ريال عماين عن كل يوم ، هذا بالإ�سافة اإىل رد فروق التعرفة اإىل املنتفعني ، و ذلك 

مع عدم الإخالل بالتدابري املن�سو�ص عليها يف املادة )28( من القانون.

ثالثا : العالقة بني املرخ�ص له واملنتفعني

يلتزم املرخ�ص له باإ�سدار اإي�سال ا�ستالم اأو �سهادة اإيداع للبعائث امل�سجلة والطرود والربيد املمتاز وال�سحن ال�سريع واحلقائب   .1

الربيدية وغريها من اخلدمات الربيدية واخلدمات املرتبطة ، ويجب اأن يبني يف الإي�سال قيمة التعرفة وحدود امل�سوؤولية والتعوي�ص 

يف حالت الفقدان اأو التلف اأو التاأخري.

يلتزم املرخ�ص له بتوفري موظفني مدربني لتلقي ال�ستف�سارات والرد عليها وحل �سكاوي املنتفعني.  .2

تاريخ �سدور  �سنة من  تتجاوز  ل  البعائث )track and trace  ( خالل مدة  اأثر  لتقفي  نظام  بتوفري  له  املرخ�ص  يلتزم   .3

الرتخي�ص.

يلتزم املرخ�ص له باإعداد لئحة لتنظيم قواعد واجراءات البت فى �سكاوي املنتفعني وعر�سها على الهيئة لإقرارها خالل مدة ل   .4

تتجاوز �ستة اأ�سهر من تاريخ �سدور الرتخي�ص  .

يلتزم املرخ�ص له بتوفري موقف واحد على الأقل لل�سيارات ، وممر خا�ص لذوي الحتياجات اخلا�سة )املعاقني( يف كل مكتب بريد.  .5

يجب على املرخ�ص له عند التعاقد مع املنتفعني اأن يذكر فى العقد �سراحة حقوق والتزامات الطرفني بدقة.  .6

يلتزم املرخ�ص له بتقدمي اخلدمات الربيدية واخلدمات املرتبطة جلميع املنتفعني دون متييز.  .7

يلتزم املرخ�ص له باإتاحة معلومات تف�سيلية عن اخلدمات الربيدية واخلدمات املرتبطة املرخ�ص له بتقدميها ، وم�ستويات جودتها   .8

والتعرفة املقررة لها والإجراءات الواجب اتباعها للح�سول عليها وحتديثها دوريًا وب�سفة منتظمة ون�سرها بكافة الو�سائل املتاحة و 

املمكنة ، وب�سفة خا�سة ما ياأتي:
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اأ. و�سعها يف مكان بارز يف �سالة ا�ستقبال املنتفعني مبكاتب الربيد ومواقع نفاذ اخلدمات الربيدية .  

ب. ن�سرها على املوقع الإلكرتوين اخلا�ص به  .  

ج. توفري ن�سخ ورقية منها مبكاتب الربيد ومواقع نفاذ اخلدمات الربيدية.  

يحظر على املرخ�ص له م�سادرة البعائث الربيدية اأو فح�سها اأو حجزها اأو الت�سرف فيها اإل فى الأحوال وبالكيفية املقررة فى   .9

القانون الالئحة والتعليمات التى ت�سدرها الهيئة.

رابعا :حفظ املواد الربيدية 

يلتزم املرخ�ص له بحفظ البعائث الربيدية وغريها من املواد الربيدية يف اأقفا�ص اأو خزن اأو دواليب بعيدا عن الرطوبة واحلرارة   .1

الزائدة والأماكن اخلطرة ، ويف اأماكن يتعذر فيها العبث مبحتوياتها.

يلتزم املرخ�ص له بتوفري ثالجة حلفظ العينات الطبية التي تودع لديه.  .2

خام�شا  :متطلبات اجلودة

يجب على املرخ�ص له اللتزام مبتطلبات جودة اخلدمة التي حتددها الهيئة وبال�سوابط والقواعد التي حتددها الهيئة يف هذا   .1

ال�ساأن ،  ويف �سبيل حتقيق ذلك يلتزم ب�سفة خا�سة مبا ياأتي:

اأ. الحتفاظ بال�سجالت التي حتددها الهيئة لإثبات التزامه مبتطلبات اجلودة.  

ب. الإف�ساح عن اأي معلومات اأو بيانات تطلبها الهيئة للتحقق من الوفاء مبتطلبات اجلودة.  

ت. ن�سر موؤ�سرات اأداء جودة اخلدمة يف و�سائل الإعالن التى يتم التفاق عليها.  

ث. التعاون مع موظفي الهيئة من ذوي �سفة ال�سبطية الق�سائية وتقدمي كافة البيانات التي ت�ساعدهم يف اأداء اأعمالهم.  

للهيئة يف �سبيل التحقق من التزام املرخ�ص له مبتطلبات اجلودة ا�ستخدام كافة الو�سائل التي ت�ساعدها يف ذلك  ، وب�سفة خا�سة   .2

ما ياأتي:

العمل  وبيئة  الربيدية  البعائث  للتحقق من �سالمة  الربيدية  نفاذ اخلدمات  الربيدية ومواقع  للمكاتب  امليدانية  بالزيارات  القيام   .1

وكافة املعايري املحددة من الهيئة.

اإجراء الختبارات الالزمة للوقوف على مدى التزام املرخ�ص له مبعايري اجلودة املعتمدة من الهيئة.  .2
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�شاد�شا :املواد املمنوع تداولها 

يحظر على املرخ�ص له تقدمي اأي خدمات تتعلق ببعائث حتتوي على مواد ممنوع تداولها مبوجب القوانني واللوائح والتفاقيات الدولية ذات 

ال�سلة املعمول بها يف ال�سلطنة

�شابعا : العالمة التجارية

يلتزم املرخ�ص له با�ستخدام العالمة التجارية اخلا�سة به يف جميع معامالته ومرا�سالته.  .1

يحظر على املرخ�ص له ا�ستعمال اأي اإ�سم اأو عالمة جتارية غري مرخ�ص له با�ستغاللها.  .2

يحظر على املرخ�ص له ا�ستعمال اأي �سعار من �ساأنه ت�سليل املنتفعني.  .3

ثامنا  :الزي املوحد 

يلتزم املرخ�ص له بتوفري زي موحد للعاملني لديه واإخطار الهيئة مبوا�سفاته والإعالن عنه مبقرات عمله حتى ي�سهل على املنتفعني التعرف 

على العاملني لديه.

تا�شعا  :ال�شيانة الدورية 

يلتزم املرخ�ص باإجراء ال�سيانة الدورية الالزمة ملا ياأتي:

ال�سناديق الربيدية.   .1

و�سائل نقل الربيد.  .2

الأجهزة واملعدات والأنظمة واملقرات امل�ستخدمة يف تقدمي اخلدمات الربيدية واخلدمات املرتبطة.  .3

عا�شرا : حتديد مواقع نفاذ اخلدمات الربيدية 

يجب على املرخ�ص له حتديد مواقع نفاذ اخلدمات الربيدية اخلا�سة به يف ال�سلطنة واإخطار الهيئة بها على النموذج املعد لذلك .  .1

ل يجوز للمرخ�ص له نقل اأو اإغالق موقع نفاذ اخلدمات الربيدية اأو  �سندوق بريد اأو اإلغاء ال�سرتاك فيه اإل بعد تقدمي طلب للهيئة   .2

مو�سحا به الأ�سباب واملربرات ، و�سدور موافقة كتابية من الهيئة وذلك بعد انق�ساء الأجل الذي حتدده.
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اإحدى ع�شر  : حفظ امل�شتندات 

يلتزم املرخ�ص له بحفظ امل�ستندات التالية للمدة املبينة قرين كل منها :-

امل�ستندات املالية : ) 5 ( خم�ص �سنوات من تاريخ حتريرها .  .1

امل�ستندات غري املالية :  �سنة واحدة من تاريخ حتريرها.  .2

امل�ستندات املرتبطة بوقائع يتم التحقيق فيها جزائيا اأو اإداريًا  : يتم حفظها حلني انتهاء اإجراءات التحقيق والت�سرف فيها و �سدور   .3

اأحكام نهائية اأو قرارات ب�ساأنها.

اثنى ع�شر  : حظر االحتكار واملناف�شةغري امل�شروعة  

يحظر على املرخ�ص له بنف�سه اأو بالتفاق مع غريه القيام باأي عمل اأو المتناع عن عمل يكون من �ساأنه احتكار خدمة معينة اأو تثبيت   .1

التعرفة اأو زيادتها اأو توزيع املنتفعني .

يحظر على املرخ�ص له فر�ص اأي قيود تتنافى مع قواعد املناف�سة امل�سروعة .  .2

يحظر على املرخ�ص له ا�ستغالل املعلومات التي يح�سل عليها لتحقيق اأغرا�ص غري م�سروعة اأو منافية لقواعد املناف�سة العادلة.  .3

ثالثة ع�شر : متطلبات االأمن الوطني

يلتزم املرخ�ص له بكافة التعليمات التي ت�سدر عن الهيئة والتي تتعلق بالجراءات والتدابري الأمنية وال�سحية يف نقل البعائث.  .1

يلتزم املرخ�ص له بالتعاون مع اجلهات الأمنية ، وتنفيذ خطة الطوارئ وفقًا لتعليمات الهيئة.  .2

رابع ع�شر : عقد الربط البيني ل�شبكات اخلدمات الربيدية 

يجوز للمرخ�ص له اإبرام عقود الربط البيني ل�سبكات اخلدمات الربيدية مع غريه من املرخ�ص لهم وذلك لتقدمي خدمات بريدية   .1

م�سرتكة اأو بالنيابة عن الآخر وذلك وفقا لأحكام القانون والالئحة وبعد موافقة الهيئة.

ل يجوز تعديل عقود الربط البيني ل�سبكات اخلدمات الربيدية اإل بعد موافقة الهيئة.  .2

يراعى يف عقود الربط البيني ل�سبكات اخلدمات الربيدية عدم خمالفة اأحكام القانون والالئحة والتعليمات ال�سادرة عن الهيئة،   .3

وب�سفة خا�سة ما ياأتي:
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اأ. عدم الإ�سرار بالأ�سخا�ص اأو املمتلكات.

ب. تقدمي اخلدمات الربيدية ب�سفافية ومو�سوعية.

ت. عدم التمييز بني املنتفعني.

ث. اللتزام مب�ستويات اجلودة املعتمدة من الهيئة.

ج. املالءمة الفنية واجلدوى العملية.

خام�ص ع�شر : تعديل نوع الن�شاط املرخ�ص به 

يجوز للمرخ�ص له تعديل نوع الن�ساط املرخ�ص به مبوجب طلب يقدم اإىل الهيئة مو�سحا به اأ�ساب ومربرات طلب التعديل ، وو�سفا تف�سيليا 

للن�ساط اجلديد مرفقا به كافة امل�ستندات والبيانات التي تطلبها الهيئة.

ويحظر على املرخ�ص له اإجراء هذا التعديل قبل �سدور موافقة كتابية من الهيئة بذلك وانق�ساء الأجل التي حتدده له الهيئة لالنتهاء من 

ن�ساطه القدمي  .

�شاد�س ع�شر : تعديل ال�شكل القانوين لل�شركة اأو املوؤ�ش�شة املرخ�ص لها اأوالت�شرف فيها

ل يجوز للمرخ�ص له تعديل ال�سكل القانوين لل�سركة اأو املوؤ�س�سة اخلا�سة به اإل مبوافقة كتابية من الهيئة.  .1

وعلى من يرغب فى ذلك اأن يتقدم بطلب اىل الهيئة مو�سحا به نوع التعديل املزمع القيام به وو�سفا تف�سيليا للكيان اجلديد بعد   

التعديل وموافاة الهيئة مبا تطلبه من م�ستندات.

يلتزم كل من يخلف املرخ�ص له قانونًا مبوافاة الهيئة مبا تطلبه من بيانات وم�ستندات وذلك ك�سرط لكت�ساب احلقوق الناجتة عن   .2

الرتخي�ص.

يحظر على املرخ�ص له اإجراء اأي تعديل يف ملكية ال�سركة اأو املوؤ�س�سة يتجاوز 20% من قيمة راأ�ص مالها بدون موافقة كتابية من   .3

الهيئة.
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�شابع ع�شر : التنازل عن الرتخي�ص

يحظر على املرخ�ص له التنازل عن الرتخي�ص ال�سادر له بتقدمي اخلدمات الربيدية اأو اخلدمات املرتبطة اأو اأي منها وذلك قبل احل�سول 

على موافقة كتابية من الهيئة.

ثامن ع�شر: التزام املرخ�ص له يف جمال التوظيف

يلتزم املرخ�ص له باأن يتخذ كل اخلطوات الالزمة لتدريب املواطنني العمانيني ل�سغل الوظائف املتاحة يف هيكله التنظيمي الفني   .1

والإداري ، وبتحقيق ن�سب التعمني التي تقررها اجلهة املخت�سة بذلك ، وللهيئة توقيع الغرامة التي تقدرها يف حال عدم التزامه 

بتلك الن�سب.

يلتزم املرخ�ص له بتزويد الهيئة بال�سرية الذاتية ملن يريد توظيفه من اخلرباء الأجانب للح�سول على موافقة الهيئة قبل توظيفهم   .2

، وعلى املرخ�ص له خف�ص عدد هوؤلء اخلرباء وفقًا لربنامج زمني يتفق عليه مع الهيئة .

تا�شع ع�شر : �شكاوى املنتفعني 

1. يلتزم املرخ�ص له بو�سع لئحة �سكاوى املنتفعني و اإقرارها من الهيئة خالل )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ �سدور الرتخي�ص . 

2. يجب اأن تت�سمن هذه الالئحه كافة القواعد و الإجراءات الالزمة للبت فى �سكاوى املنتفعني ،  و ب�سفه خا�سة ما ياأتي : 

اأ. منوذج تقدمي ال�سكوى .

ب. تزويد املنتفع باإي�سال ا�ستالم ال�سكوى .

ت. املدة املحددة للرد على ال�سكوى .

ث. و�سيلة الرد على ال�سكوى .

ج. بيان حق املنتفع يف ال�سكوى اىل الهيئة يف حالة عدم البت فى ال�سكوى خالل املدة املقررة ، اأو عدم موافقته على احلل 

الذي انتهى اإليه املرخ�ص له .

3. يجب على املرخ�ص له ن�سر هذه الالئحة و الإعالن عنها بالطرق الآتية :

اأ. و�سعها يف مكان بارز يف �سالة ا�ستقبال املنتفعني مبكاتب الربيد ومواقع نفاذ اخلدمات الربيدية.

ب. ن�سرها مع نظام تقفى اأثر البعائث على موقعه الإلكرتوين .
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ت. توفري ن�سخ ورقية منها يف مكاتب الربيد ومواقع نفاذ اخلدمات الربيدية.

يف حالة عدم  البت يف �سكوى املنتفع خالل املدة املقررة اأو عدم موافقته على احلل الذي انتهى اإليه املرخ�ص له ، يجوز للمنتفع تقدمي   .4

�سكوى اإىل الهيئة ، و يف هذه احلالة تتوىل الهيئة حتقيق ال�سكوى و �سماع اأقوال املرخ�ص له و البت يف ال�سكوى بقرار اإداري نهائي 

خالل )  30   (  ثالثني يوم عمل  من تاريخ تقدميها ، و تقوم الهيئة باإخطار ال�ساكي و املرخ�ص له بالقرار ال�سادر يف ال�سكوى .

 ع�شرون : متطلبات املحا�شبة 

يجب على املرخ�ص له خالل اأربعة اأ�سهر من نهاية كل �سنة مالية اأن يقدم للهيئة ن�سخة من ح�ساباته املالية املدققة وفقا للمبادئ    .1

املحا�سبية الدولية املعمول بها يف ال�سلطنة ، مرفقاأ بها البيانات املتعلقة بالعمليات والأ�سهم والتدفقات النقدية ، وم�سحوبة بتقرير 

وفقا  اأعدت  واأنها  له  للمرخ�ص  ال�سحيح  املايل  املركز  ت�سكل  املقدمة  املالية  البيانات  اأن  به  من مدقق ح�سابات م�ستقل مو�سحا 

للمبادئ املحا�سبية املعمول بها يف ال�سلطنة.

يحق للهيئة تعيني مدقق ح�سابات ملراجعة ح�سابات املرخ�ص له وذلك بعد اإخطاره مبوجب كتاب ر�سمي.   .2

ويف هذه احلالة يجب على املرخ�ص له تقدمي كافه املعلومات والبيانات وامل�ستندات التي يطلبها املدقق خالل الأجل الذي يحدده .  

واإذا تبني وجود اختالف يف ح�سابات املرخ�ص له يتم ت�سحيحها وديا مع توقيع غرامة مالية بواقع خم�سني ريال عماين عن كل يوم   

تبداأ من تاريخ اإخطار املرخ�ص له بتقرير مدقق احل�سابات وحتى ت�سحيح احل�سابات واإخطار الهيئة بذلك ، ومبا ل يتجاوز خم�سة 

اآلف ريال عماين يف كل الأحوال.

وف�سال عن ذلك يلتزم املرخ�ص له ب�سداد اأتعاب مدقق احل�سابات.  

يحق للهيئة - يف اأي وقت – اأن تطلب من املرخ�ص له تزويدها باأى بيانات اأو معلومات اأو م�ستندات تراها �سرورية للتحقق من    .3

التزامه بتطبيق القانون والالئحة و�سروط الرتخي�ص ، ويف هذه احلالة يلتزم املرخ�ص له بتقدمي ما طلب منه خالل الأجل الذي 

حتدده الهيئة ، فاإذا تاأخر يف تقدميها توقع عليه غرامة مالية مقدارها )50( خم�سون ريال عماين عن كل يوم وبحد اأق�سى )5( 

خم�سه اآلف ريال عماين.
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واحد و ع�شرون: التعوي�ص عن البعائث الربيدية 

يلتزم املرخ�ص له بتعوي�ص املنتفعني يف حالت الفقد اأو العبث اأو التلف اأو التاأخري وفقا لل�سوابط و احلدود املقررة بالالئحة التنفيذية لقانون 

اخلدمات الربيدية .

اثنى وع�شرون : الغرامات 

هذا  �سروط  اأو  لأحكامه  املنفذة  القرارات  اأو  الالئحة  اأو  القانون  اأحكام  مبوجب  املقررة  التزاماته  من  باأي  له  املرخ�ص  اإخالل  حالة  يف 

الرتخي�ص ؛ يجوز للهيئة توقيع غرامة مالية عليه بواقع )50( خم�سني ريال عماين عن كل يوم ت�ستمر فيه املخالفة و مبا ل يتجاوز )5( 

خم�سة اآلف ريال عماين  .
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اإقرار

اأقـــر اأنا املوقع اأدناه باطالعى 

وعلمى باأحكام قانون تنظيم اخلدمات الربيدية 

ال�شادر باملر�شوم ال�شلطاين رقم 2012/71 والئحته التنفيذية 

وهذه ال�شروط ، وبوجوب االلتزام بها و مبا ي�شدر عن هيئة 

تنظيم االت�شاالت من تعليمات تتعلق بتطبيق اأحكام 

القانون و الالئحـــــة امل�شـــار اإليهما .

اال�شم:....................................                          التوقيع:...................................

اخلتم:................................


