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طلب ترخي�ص تقدمي اخلدمات الربيدية واخلدمات املرتبطة

Application for provision of postal and related services

                 New      جديد                          Renewal جتديد               
   

Company details بيانات خا�سة بال�سركة / او امل�ؤ�س�سة

:Application numberرقم الطلب:           
تاريخ تقدمي الطلب )يوم           / �سهر            /                 �سنة(

    )                    /                        /                   (                                   

Application date :   Day   / Month / year 

                            (         /            /         )
:Company Nameا�سم /ال�سركة /املوؤ�س�سة:                

  :Establishment/Company typeنوع /ال�سركة /املوؤ�س�سة:     
       Company          Enterprise       Omani�سركة             موؤ�س�سة                عمانية          اجنبية عاملة يف عمان

Foreign operating in Oman 

  :.CR Noرقم ال�سجل التجاري لدى وزارة التجارة وال�سناعة:                                                                                                                   
:Registration dateتاريخ الت�سجيل:    

Mode ofو�سيلة دفع امل�ستحقات:    payment:
:Bank transferحتويل بنكي:

Number ofعدد فروع ال�سركة /املوؤ�س�سة وبيناتها ح�سب النموذج املرفق  Establishment /Company branches:
Company Ownerا�سم مالك ال�سركة :       

Business Partner in Omanا�سم ال�سريك يف عمان :

Board Chairmanا�سم رئي�س جمل�س االدارة:   

Managing Director - Omanا�سم املدير يف عمان  :

:Contact Personاملكلف بالتن�سيق مع  الهيئة:

:Office phoneالهاتف/املكتب:

:GSMالنقال:

:Faxالفاك�س:

:E-mailالربيد االكرتوين:

:Websiteاملوقع االلكرتوين:

:Company›s Head Officeاملقر الرئي�سي:

:Company›s Regional  Officeاملقر االقليمي:

:Regional Managerا�سم املدير االقليمي:

:Phoneالهاتف:

:Faxفاك�س:

:E-mailالربيد االلكرتوين:
P.O Box:                      P.C�س. ب :                                       الرمز الربيدي:
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بيانات خا�سة عن مقدم الطلب

Applicant details

Name:االأ�سم:                                 
:            الوظيفة: Title/position

Passport:رقم الهوية /جواز ال�سفر           :

ID:البطاقة ال�سخ�سية:

Partnersال�سركاء

Nameاال�سم

Nationality                                    اجلن�سية

ID Noرقم الهوية

1

2

3

4

وامل�ستندات  الطلب  هذا  يف  املدونة  البيانات  جميع  باأن  اأقر 

ا�ستلمت ن�سخة  املرفقة �سحيحة وعلى م�سئوليتي وباأنني قد 

عليها  اأطلعت  و  وال�سروط  التنفيذية  والئحتة  القانون  من 

ال�سادرة  والقررات   والنظم  اللوائح  بجميع  بالتقيد  واأتعهد 

عن الهيئة ب�ساأن مزاولتي لهذه االأن�سطة                           

 I acknowledge that all information provided by
 me in this application (or any other accompanying
 required documents) is correct   and I acknowledge
 that I received a copy of  the Postal Services Law, its
 Executive Regulation and the terms and conditions,
 and that I read the same. I undertake to abide by
 all rules, regulations and decisions issued by the
          . Authority on carrying out these activities

توقيع طالب الرتخي�س وختم ال�سركة /املوؤ�س�سة

التاريخ  __/__________/  

____20 م  

     Applicant Signature / company stamp

                               _____/________/__________:Date



www.tra.gov.om

Enclosuresاملرفقات

ن�سخة من ال�سجل التجاري . 1

واأوراق احلا�سب االيل �سارية 

املفع�ل

1. Copy of  valid Commer-
cial Registration Cer-
tificate and Computer 
Papers

�سداد ر�س�م تقدمي الطلب مبلغ . 2

وقدره )500   ( خم�سمائة ريال  

الترد.

2. Proof  of  payment of  the 
application fee 500 OMR

�سهادة ت�سجيل العالمة التجارية . 3

اأو ما يثبت احلق يف ا�ستعمالها اأو 

ا�ستغاللها من قبل مقدم الطلب 

كعالمة بريدية خا�سة به. 

3. Trademark Registration 
Certificate or proof  of  
the right to use the same 
by the applicant as a 
trademark for his postal 
business

من�ذج  باأ�سم املف��ص / املف��سني . 4

بالت�قيع معتمد من وزارة 

التجارة وال�سناعة              

4. Copy of  the list of  au-
thorized signatories, and 
their specimen signa-
tures

   Bank Guarantee .5ال�سمان البنكي                       . 5
خطاب من ال�سركة /امل�ؤ�س�سة /. 6

بتف�ي�ص مقدم الطلب للهيئة

6. A letter of  authority  
from the company

ال�ثائق واالتفاقيات التي ت�سمن . 7

قيام االطراف امل�قعة عليها بنقل 

البعائث الربيدية اخلا�سة من 

واإىل خارج ال�سلطنة.

7. Which authorizes the 
applicant to act on be-
half  of  the company be-
fore the Authority. Doc-
uments and agreements 
that ensure the signa-
tory parties  transfer the 
postal items to and from 
the Sultanate
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DECLARATIONاإقرار
اأقر اأنا اأدناه واملف��ص بالت�قيع عن ال�سركة /امل�ؤ�س�سة 

باأن جميع البيانات املدونة يف هذا الطلب وال�ثائق 

املرفقة به �سحيحة و�سارية املفع�ل حتى تاريخه                       

وعلى م�س�ؤوليتي وانني على علم باأنه اإذا ثبت عدم 

اأعاله وال�ثائق  املعل�مات  اأي من تلك  اأو دقة  �سحة 

املرفقة          

فاأن للهيئة احلق اإلغاء الرتخي�ص يف اأي وقت، وذلك 

وفقاً 

والئحته  الربيدية  اخلدمات  تنظيم  قان�ن  الأحكام 

التنفيذية     

 I, the undersigned, as an authorized
 signatory on behalf the company,
 acknowledge that all information
 provided by me in this application
 (or any other accompanying
 required documents) is correct
 and valid until the date stated
 below. I also acknowledge that if it
 is proven that any of the submitted
 information is false or inaccurate;
 the Authority reserves the right
 to revoke the license at any time
 in accordance with the provisions
 of the Postal Services Regulatory
Act and its Executive Regulations

ت�قيع طالب الرتخي�ص وختم ال�سركة /امل�ؤ�س�سة

التاريخ  __/__________/  

____20 م   

Applicant Signature / Compa-
                                            ny stamp

Date: ____/_____/20___
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بيان بالفروع

Statement branches

م

املحافظة

Governorate
Wilayat الواليةNiyabah النيابة

املوقع

Location

الهاتف

Phone 

الفاك�س

 Fax
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
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اي�سال ا�ستالم م�ستندات

Document Receipt

Date :          /           / 2013التاريخ :          /                  / 2013م

ا�ستلمنا من---------------------------------------------:

 We acknowledge the receipt of  the following
----------------------------------:Documents from

Company /Establishment:-------------------------عن �سركة / موؤ�س�سة-----------------------------------------:

ن�سخة من ال�سجل التجاري واأوراق احلا�سب االيل �سارية . 1

املفعول

1. Copy of  valid Commercial Registration Cer-
tificate and Computer Papers

�سداد ر�سوم تقدمي الطلب مبلغ وقدره )500   ( خم�سمائة . 2

ريال

2. Proof  of  payment of  the application fee 500 
OMR

�سهادة ت�سجيل العالمة التجارية اأو ما يثبت احلق يف . 3

ا�ستعمالها اأو ا�ستغاللها من قبل مقدم الطلب كعالمة بريدية 

خا�سة به. 

3. Trademark Registration Certificate or proof  
of  the right to use the same by the applicant 
as a trademark for his postal business

منوذج  باأ�سم املفو�س / املفو�سني بالتوقيع معتمد من وزارة . 4

التجارة وال�سناعة              

4. Copy of  the list of  authorized signatories, 
and their specimen signatures

   Bank Guarantee .5ال�سمان البنكي                       . 5
A letter of .6خطاب من ال�سركة /املوؤ�س�سة /بتفوي�س مقدم الطلب للهيئة. 6  authority  from the company

الوثائق واالتفاقيات التي ت�سمن قيام االطراف املوقعة عليها. 7

7. Which authorizes the applicant to act on 
behalf  of  the company before the Authority.

ك�سف يبني املحافظات و الواليات التي �سيتم فيها تقدمي  . 8

اخلدمات الربيدية واخلدمات املرتبطة والفروع التي �سيتم 

ان�سائها

8. A list of  governorates and willayats in which 
the postal and related services will operate 
and the branches that will be established

بنقل البعائث الربيدية اخلا�سة من واإىل خارج ال�سلطنة. 9

9. Documents and agreements that ensure the       
signatory parties  transfer the postal items to 
and from the Sultanate

تاريخ  املراجعة:             /                   /        ___20م

ا�سم املوظف املخت�س...................................

التوقيـــــــــــــــــــــــع..................................

اخلتم....................................................

Follow up date: -----/------/20------

---------------------------- : Received by

--------------------------------------- :Signature

------------------------------------- :Stamp

                             


