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حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم
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اأ�سدر ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم حفظه اهلل ورعاه 

قانون تنظيم  اخلدمات الربيدية باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ) 2012/71م (

وتنفيذًا لهذا القانون  فقد �سدرت الالئحة التنفيذية بالقرار رقم )2013/89م( 

بتاريخ : 18  نوفمرب 2013م 

والأ�س�س  املعاير  لأف�سل  وفقًا  الالئحة  هذه  واأخراج  اإعداد  اهلل  بحمد  مت 

ال�سعيدين  �ساأن تنظيم اخلدمات الربيدية على  بها يف  املعمول  والقواعد 

املحلي والدويل ، متطلعني اإىل غد م�سرق وم�ستقبل اأف�سل مب�سئية اهلل .

 راجني للجميع ُكل التوفيق ملا فيه خري الوطن واملواطنني يف ظل النه�سة 

املباركة.
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قرار رقم     89    /2013  

باإ�صدار الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اخلدمات الربيدية

رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  الربيدية  اخلدمات  تنظيم  قانون  اإىل  ا�ستنادا 

   ، 2012/71

واإىل موافقة جمل�س الإدارة  يف اجتماعه رقم   5    /2013 بتاريخ  25  /   9  /2013  ، 

وبناء على ماتقت�سية امل�سلحة العامة .

تقرر

املادة الأولـى

يعمل باأحكام الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اخلدمات الربيدية املرفقة.

املادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اأحكام الالئحة املرفقة اأو يتعار�س مع اأحكامها.      

املادة الثالثة

ين�سر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره . 

 حممد بن حمد الرحمي

رئــــيــــــــ�س مـجـلـــ�س الإدارة    

�سدر يف:    14    من حمرم  1435هـ  

   املوافق:     18   من نوفمرب 2013م  
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الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اخلدمات الربيدية

الف�صل الأول

تعريفات و اأحكام عامة

املادة )1(

يف تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها ذات املعنى املن�سو�س 

التالية املعنى  عليه يف قانون تنظيم اخلدمات الربيدية، كما يكون للكلمات والعبارات 

املبني قرين كل منها ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر :

القانون : قانون تنظيم اخلدمات الربيدية .  .1

الرئي�س التنفيذي: الرئي�س التنفيذي للهيئة.  .2

اللجنة: جلنة الف�سل فى املنازعات املن�سو�س عليها يف املادة )66( من الالئحة.  .3

موقع النفاذ الربيدي: املكان الذى يحدده مقدم اخلدمات الربيدية - من غري   .4

مكاتب الربيد-  وميار�س فيه تقدمي اخلدمة ب�سفة اأ�سلية اأو فرعية ، �سواء كان 

هذا املكان عقارا اأو منقول.

وحدة حقوق ال�سحب اخلا�سة: وحدة املحا�سبة الدولية بني اأع�ساء احتاد الربيد   .5

العاملي والتى حتدد من قبل البنك الدويل.
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املادة )2(

يجب على مر�سل البعيثة الربيدية مراعاة الآتى  :

تغليف البعيثة الربيدية جيدا على نحو يتنا�سب مع حمتوياتها وامل�سافات التى تقطعها  اأ. 

مبا ي�سون ما فيها، ول ي�سر بالبعائث الأخرى اأو ب�سحة و �سالمة العاملني بالربيد.

كتابة ا�سم مر�سل اإليه واحد ، و عنوان واحد على البعيثة الربيدية . ب. 

اللتزام بالأوزان و الأبعاد املقررة من الهيئة . ج. 

األ حتتوى البعيثة الربيديــة على اأى مـــواد ممنـــوع تداولها وفقـا للقوانيـــن واللوائـــح   د. 

والتفاقيات الدولية ذات ال�سلة املعمول بها فى ال�سلطنة .

املادة )3(

قيمتها  تتجاوز  ل  ثمينة  اأ�سياء  على  عليها  املوؤمن  الربيدية  البعيثة  حتتوي  اأن  يجوز 

األف ريال عماين �سريطة الإف�ساح عن حمتوياتها ملقدم اخلدمات الربيدية   )1000(

والتاأمني عليها مببلغ يعادل قيمتها. 

املادة )4(

يتم ت�سليم البعيثة الربيدية اإىل �سخ�س املر�سل اإليه اأو تابعه اأو اأى �سخ�س اآخر ممن 

ميكن ت�سليمها اإليه وفقا للمجرى العادى لالأمور ، و تعترب البعيثة قد �سلمت اإىل املر�سل 

اإليه مبجرد و�سعها فى �سندوق الربيد املبني رقمه عليها.
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املادة )5(

اإذا رف�س املر�سل اإليه ت�سلم البعيثة الربيدية ؛ يتم اإخطار املر�سل بذلك لت�سلمها خالل 

�سهر على الأكرث ، فاإذا رف�س ت�سلمها اأو مل يح�سر خالل الأجل امل�سار اإليه ؛ يتم قيدها 

فى �سجل خا�س بذلك ، ويتم فتحها  والت�سرف فيها على النحو املقرر للبعائث املهملة .

املادة )6(

تكون اأوزان و اأبعاد البعائث الربيدية على النحو املبني بامللحق رقم )1( املرفق 

بالالئحة .

املادة )7(

اجلوية  الأجور  عدا  فيما  الربيدية  اخلدمات  تعرفة  من  املكفوفني  خمطوطات  تعفى 

الإ�سافية، و ذلك فى احلدود املن�سو�س عليها فى التفاقيات الدولية ذات ال�سلة .

املادة)8(

يجوز للهيئة ا�ستيفاء امل�ستندات والبيانات الالزمة للتحقق من التزام مقدم اخلدمات 

الربيدية باأحكام القانون والالئحة و�سروط الرتخي�س  .
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الف�صـــل الثــاين

الرتاخي�ص       

املادة )9(

ي�شرتط يف ط�لب الرتخي�س م� ي�أتي:  

اأن يكون عمانيا. اأ. 

اأن يكون ممتهنا للعمل التجاري وفقا للقوانني والأنظمة املعمول بها يف ال�سلطنة. ب. 

اأن تكون تلك ال�سركة م�سجلة لدى  اأو كفيال ل�سركة اأجنبية فيجب  اإذا كان وكيال  ج. 

اجلهات املخت�سة يف الدولة طبقا لقوانينها.

املادة )10(

 ، وكيله  اأو  الرتخي�س  ط�لب  من  الربيدية  اخلدم�ت  تقدمي  ترخي�س  طلب  يقدم 

مرفق� به امل�شتندات الآتية:

�سورة من البطاقة ال�سخ�سية اأو جواز ال�سفر لطالب الرتخي�س. اأ. 

�سورة من ال�سجل التجاري للمن�ساأة. ب. 

�سهادة ت�سجيل العالمة التجارية اأو ما يثبت احلق يف ا�ستغاللها.  ج. 

منوذج با�سم املفو�س بالتوقيع معتمد من وزارة التجارة وال�سناعة . د. 

ك�سف باملحافظات والوليات التي �سيتم تقدمي اخلدمات الربيدية فيها والفروع  هـ. 

املزمـــع اإن�ساوؤها  . 
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الطلب  تقدمي  وقت  ب�لفعل  الربيدية  اخلدم�ت  يقدم  الرتخي�س  ط�لب  ك�ن  ف�إذا 

فيجب عليه تقدمي البي�ن�ت وامل�شتندات الآتية :

بيان بفروع املن�ساأة اأ. 

بيان بو�سائل النقل لدى املن�ساأة . ب. 

عدد العاملني باملن�ساأة. ج. 

ن�سخة من احل�سابات اخلتامية للمن�ساأة عن ال�سنتني الأخريتني.  د. 

اإقرار من طالب الرتخي�س بالطالع على القانون و الالئحة واللتزام باأحكامهما  هـ. 

وبكافة التعليمات ال�سادرة عن الهيئة .                               

ما يفيد �سداد الر�سم املقرر.    و. 

�سمان بنكي بالقيمة ووفقا للنموذج الذي تعتمده الهيئة  . ز. 

ويف جميع الأحوال ي�سرتط للرتخي�س بتقدمي خدمات ال�سحن ال�سريع املحلي والدويل 

للطرود األ يتجاوز وزن الطرد )25( خم�سة وع�سرين كيلو جرام.

املادة )11(

بتقدمي  الرتخي�س  يكون  ؛  الالئحة  من   )10 و   9( املادتني  بحكم  الإخالل  عدم  مع 

اخلدمات املرتبطة بناء على طلب يقدم اإىل الهيئة من ال�سركة اأو املرخ�س له ، مرفقا 

به امل�ستندات الآتية :

اأو  ال�سركة  قيام  يف  املعنية  اجلهة  رغبة  بها  مو�سحا  الهيئة   اإىل  موجهة  ر�سالة  اأ. 

املرخ�س له بتقدمي اخلدمة نيابة عنها .
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مذكرة تف�سيلية  بالن�ساط اأواخلدمة املطلوب تقدميها . ب. 

اجلهة  وبني  له  املرخ�س  اأو  ال�سركة  بني  اإبرامه  املزمع  العقد  م�سروع  من  ن�سخة  ج. 

املعنية مو�سحا به كافة اجلوانب القانونية التي تكفل حقوق جميع الأطراف وب�سفة 

خا�سة املنتفع من اخلدمة،  وبيان حدود امل�سوؤولية وقيمة التعوي�سات امل�ستحقة يف 

حالة الإخالل باأحكام العقد.

ن�سخة من موافقة اجلهات الأخرى ذات ال�سلة مبو�سوع الن�ساط اأو اخلدمة املزمع  د. 

تقدميها.

ما يفيد �سداد الر�سم املقرر. هـ. 

املادة )12(

مع عدم الإخالل باملادة )10( من الالئحة ؛ يجوز للهيئة ا�ستيفاء اأي بيانات اأو م�ستندات 

تراها �سرورية للبت يف طلب الرتخي�س  .

املادة)13(

مع عدم الإخالل بحكم املادة )18( من القانون تتوىل الهيئة فح�س طلب الرتخي�س ، 

وذلك بعد ا�ستيفاء البيانات وامل�ستندات الالزمة ، ويتم اإعداد تقرير ب�ساأنه، ورفعه اإىل 

الرئي�س التنفيذي لإ�سدار القرار .
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املادة )14(

يف حالة �سدور قرارباإلغاء اأو وقف الرتخي�س ال�سادر لأحد مقدمي اخلدمات الربيدية 

؛ تتوىل الهيئة اإخطاره بالقرار ، وحتدد له اأجال لت�سفية اأعماله املتعلقة بالن�ساط الذي 

ال�سلة  ذات  اإخطار اجلهات  تتوىل  كما   ، به   ال�سادر  الرتخي�س  وقف  اأو  اإلغاوؤه  تقرر 

بالقرار امل�سار اإليه .

املادة )15(

يف حالة �سدور قرار باإلغاء اأو وقف الرتخي�س ؛ يلتزم مقدم اخلدمات الربيدية بن�سر 

بعد  ذلك  و   ، النت�سار  وا�سعتى  يوميتني  اخلا�سة يف جريدتني  نفقته  على  الوقف  قرار 

التن�سيق مع الهيئة.

املادة )16(

وذلك   ، املوقوف  اأو  امللغى  الرتخي�س  حمل  الربيدية  اخلدمات  توفري  الهيئة  ت�سمن 

اختياره من بني عر�سني  بعد  بذلك  تكليفه  يتم  اآخر  بريدية  من خالل مقدم خدمات 

على الأقل من بني مقدمي اخلدمات الربيدية ، وحتدد م�ستحقاته بالتفاق مع الهيئة 

، وتخ�سم تكاليف ما تقدم من ال�سمان البنكي املقدم من �ساحب الرتخي�س  امللغى اأو 

املوقوف.
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الف�صل الثالث

واجبات مقدم اخلدمات الربيدية

املادة )17(

يلتزم مقدم اخلدمات الربيدية بكافة الواجبات املن�سو�س عليها يف القانون والالئحة ، 

وغريها من القرارات ال�سادرة من الهيئة  ، و�سروط الرتخي�س ال�سادرله .

املادة )18(

يلتزم مقدم اخلدمات الربيدية بتقدمي اخلدمات املرخ�س له بها للمنتفعني وفقا للتعرفة 

املقررة ومتطلبات اجلودة التي حتددها الهيئة.

املادة )19(

و  الربيدية  اخلدمات  عن  تف�سيلية  معلومات  بن�سر  الربيدية  اخلدمات  مقدم  يلتزم 

اخلدمات املرتبطة املرخ�س له بتقدميها، وم�ستويات جودتها ، والتعرفة املقررة لها ، 

والإجراءات الواجب اتباعها للح�سول عليها، و حتديث تلك املعلومات دوريا و ب�سورة 

منتظمة  ، و ذلك بالو�سائل املتاحة واملمكنة ، و ب�سفة خا�سة ما ياأتي :

و�سعها فى مكان بارز فى �سالة ا�ستقبال املنتفعني مبكاتب الربيد و مواقع النفاذ  اأ. 

الربيـدى .

ن�سرها على املوقع الإلكرتونى ملقدم اخلدمات الربيدية . ب. 

توفري ن�سخ ورقية منها فى مكاتب الربيد و مواقع النفاذ الربيدي . ج. 
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املادة )20(

يلتزم مقدم اخلدمات الربيدية باحل�سول على املوافقات الالزمة من اجلهات املخت�سة 

، كما يلتزم  ب�سداد الر�سوم وال�سرائب املقررة وفقًا للقوانني املعمول بها يف ال�سلطنة .

املادة )21(

يلتزم مقدم اخلدمات الربيدية باإم�ساك ال�سجالت الالزمة ملمار�سة الن�ساط املرخ�س 

له  به، وب�سفة خا�سة ما ياأتي:

ال�سجالت املالية الالزمة . اأ. 

�سجل املهمالت. ب. 

ج.  �سجل اإح�ساء املواد الربيدية ال�سادر والوارد.

د.  �سجل اإح�ساء اخلدمات املرتبطة.

هـ.  �سجل �سكاوى املنتفعني . 

و.  �سجل قيد املنازعات التى تقدم اإىل اللجنة .

املادة )22(

يلتزم مقدم اخلدمات الربيدية بحفظ امل�ستندات التالية للمدة املبينة قرين كل منها :

امل�ستندات املالية : خم�س �سنوات من تاريخ حتريرها. اأ. 

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

امل�ستندات املرتبطــة بوقائـــع يتم التحقيــق فيها جزائيا اأو اإداريا : يتــم حفظهــــا حليـــن  ج. 

انتهـاء اإجراءات التحقيق والت�سرف فيه، و�سدور اأحكام  نهائية اأو قرارات ب�ساأنه .
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املادة )23(

يلتزم مقدم اخلدمات الربيدية باإجراء ال�سيانة الدورية الالزمة ملا ياأتي : 

ال�سناديق الربيدية . اأ. 

و�سائل النقل اخلا�سة بالربيد . ب. 

املقرات والأجهزة واملعدات والأنظمة امل�ستخدمة يف تقدمي اخلدمات الربيدية. ج. 

املادة )24(

، وو�سعه يف  الهيئة  له من  ال�سادر  باإبراز الرتخي�س  الربيدية  يلتزم مقدم اخلدمات 

مكان ظاهر مبقر عمله ي�سهل معه على املنتفعني الطالع عليه والتحقق منه .

املادة )25(

يلتزم مقدم اخلدمات الربيدية باإخطار الهيئة فورا باأي تعديالت تطراأ على بياناته 

اخلا�سة بالرتخي�س ال�سادر له، اأو مقرات عمله، اأو فروعه .

املادة )26(

جميع  يف  به  اخلا�سة  التجارية  العالمة  با�ستخدام  الربيدية  اخلدمات  مقدم  يلتزم 

معامالته ومرا�سالته ، ويحظر عليه ا�ستعمال اأى ا�سم اأو عالمة جتارية غري مرخ�س له 

با�ستغاللها ، كما يحظر عليه ا�ستعمال اأى �سعار من �ساأنه ت�سليل املنتفعني.
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املادة )27(

الهيئة  واإخطار   ، لديه  للعاملني  موحد  زي  بتوفري  الربيدية  اخلدمات  مقدم  يلتزم 

مبوا�سفاته ، والإعالن عنه مبقرات عمله .

املادة )28(

يلتزم مقدم اخلدمات الربيدية باإعداد عقد لتنظيم قواعد و اإجراءات ا�ستخدام اآلت 

من  اأ�سهر  �ستة  تتجاوز  ل  مدة  خالل  لإقراره  الهيئة  على  وعر�سه  الربيدي  التخلي�س 

تاريخ �سدور الرتخي�س.

املادة )29(

لتلقي  الربيد  مكاتب  يف  مدربني  موظفني  بتوفري  الربيدية  اخلدمات  مقدم  يلتزم 

ال�ستف�سارات و الرد عليها ، وحل �سكاوي املنتفعني .

املادة )30(

اأثر البعائث خالل مدة ل تتجاوز  يلتزم مقدم اخلدمات الربيدية بتوفري نظام لتقفي 

�سنة من تاريخ �سدور الرتخي�س.

املادة )31(

يلتزم مقدم اخلدمات الربيدية بتحرير اإي�سال ت�سلم اأو �سهادة اإيداع للبعائث امل�سجلة 

والطرود والربيد املمتاز وال�سحن ال�سريع واحلقائب الربيدية واخلدمات املرتبطة . 
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امل�سوؤولية  وحدود  الربيدية  اخلدمة  تعرفة  ال�سهادة  اأو  الإي�سال  فى  يبني  اأن  ويجب   

والتعوي�س امل�ستحق يف حالة التلف اأو الفقد اأو التاأخري.

املادة )32(

يلتزم مقدم اخلدمات الربيدية بتوفري موقف واحد على الأقل  لل�سيارات، وممر خا�س 

لذوي الحتياجات اخلا�سة ) املعاقني ( يف كل مكتب بريد.

املادة )33(

ل يجوز ملقدم اخلدمات الربيدية التوقف عن تقدمي اخلدمة املرخ�س له بها ، كما ل 

يجوز له نقل اأو اإغالق موقع النفاذ الربيدى اأو�سندوق الربيد اأو اإلغاء ال�سرتاك فيه اإل 

مبوافقة كتابية من الهيئة وبعد انق�ساء الأجل الذى حتدده.

املادة )34(

ال�سبطية  �سفة  ذوى  من  الهيئة  موظفي  مع  بالتعاون  الربيدية  اخلدمات  مقدم  يلتزم 

ت�سهيل  على  والعمل  قانونا  املقررة  اخت�سا�ساتهم  ممار�سة  من  ومتكينهم  الق�سائية 

اأدائهم لأعمالهم.

املادة )35(

يلتزم مقدم اخلدمات الربيدية باحل�سول على موافقة كتابية من الهيئة قبل اإجراء اأي 

تعديل يف ملكية املن�ساأة يتجاوز) 20% ( ع�سرين باملائة من قيمة راأ�س مالها.
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املادة )36(

ل يجوز ملقدم اخلدمات الربيدية تعديل ال�سكل القانوين للمن�ساأة  اإل مبوافقة كتابية من 

الهيئة .

املادة )37(

ل يجوز ملقدم اخلدمات الربيدية التنازل عن الرتخي�س بتقدمي اخلدمات الربيدية اأو 

املرتبطة للغري اإل  مبوافقة كتابية من الهيئة .

املادة )38(

يلتزم مقدم اخلدمات الربيدية - خالل اأربعة اأ�سهر من نهاية ال�سنة املالية - مبوافاة 

الدولية  املحا�سبية  للمبادئ  وفقا  املدققة  ال�سنوية  املالية  ح�ساباته  من  بن�سخة  الهيئة 

املعمول بها يف ال�سلطنة ، مرفقا بها تقرير من مدقق ح�سابات م�ستقل.

املادة )39(

اأو  بعمل  القيام  الغري؛  مع  بالتفاق  اأو  بنف�سه  الربيدية  اخلدمات  مقدم  على  يحظر 

المتناع عن عمل بق�سد احتكار خدمة معينة ، اأو تثبيت اأو زيادة قيمة التعرفة ، اأو توزيع 

اأو تق�سيم املنتفعني ، اأو فر�س اأي قيود تتنافى مع قواعد املناف�سة امل�سروعة.

املادة )40(

يلتزم مقدم اخلدمات الربيدية با�ستئناف ت�سدير البعيثة الربيدية اإىل اجلهة املر�سلة 

اإليها يف احلالت الآتية : 



18

اإذا وردت اإليه بطريق اخلطاأ . اأ. 

اإذا طلب املر�سل تعديل عنوان البعيثة قبل ت�سليمها للمر�سل اإليه ، وذلك دون  ب. 

الإخالل  بحكم املادة ) 43 ( من الالئحة.

اإذا طلب املر�سل اإليه توجيه البعيثة املر�سلة اإليه على حمل اإقامته اجلديد ، وذلك  ج. 

دون   الإخالل بحكم املادة ) 43 ( من الالئحة .

وفى جميع الأحوال ؛ ل يجوز ا�ستئناف ت�سدير البعائث املحجوزة  .

املادة )41(

العتقاد  على  تبعث  كافية  دلئل  لديه  توافرت  اأو   ، الربيدية  ملقدم اخلدمات  ثبت  اإذا 

اإحدى املواد املمنوع تداولها قانونا  ؛ يحرر حم�سرا  باأن البعيثة الربيدية حتتوى على 

بالواقعة ويحيله اإىل اجلهة املخت�سة  لتخاذ الالزم  ب�ساأنه  قانونا، ويجب عليه اإخطار 

الهيئة بذلك خالل  )3( ثالثة اأيام عمل .

املادة )42(

امليدانية  الزيارات  اإجراء  من  الهيئة  موظفي  بتمكني  الربيدية  اخلدمات  مقدم  يلتزم 

على  للوقوف  الالزمة  بالختبارات  والقيام  الربيدي  النفاذ  ومواقع  الربيدية  للمكاتب 

مدى اللتزام مبعايري اجلودة  .

ويكون ملوظفي الهيئة ممن لهم �سفة ال�سبطية الق�سائية حق دخول مكاتب الربيد ومواقع 

امل�ستندات  كافة  على  والطالع   ، ال�سلة  ذات  الأماكن  من  وغريها   ، الربيدى  النفاذ 

وال�سجالت والأنظمة التي ت�ساعدهم يف اأداء اأعمالهم .
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الف�صل الرابع

اخلدمات اخلا�صة للمر�صل و املر�صل اإليه

املادة )43(

الربيدية  البعيثة  عنوان  تعديل  الربيدية  اخلدمات  مقدم  من  يطلب  اأن  للمر�سل  يجوز 

يف اأي وقت قبل ت�سليمها للمر�سل اإليه ، كما يجوز للمر�سل اإليه اأن يطلب تعديل عنوان 

اإليه ، و يكون طلب التعديل يف احلالتني  اأي وقت قبل ت�سليمها  اإليه يف  البعيثة املر�سلة 

جمانا ما مل يرتتب عليه زيادة يف قيمة التعرفة امل�ستحقة على اخلدمة الربيدية .

املادة )44(

يجوز للمر�سل اأن ي�ستعلم جمانا عن م�سري البعيثة الربيدية التي اأر�سلها يف حالة تاأخر 

و�سولها عن امليعاد املقرر لها وفقا للمجرى العادي لالأمور ، و يف هذه احلالة يجب على 

مقدم اخلدمات الربيدية اإفادة املر�سل عن البعيثة واأ�سباب تاأخر و�سولها .

املادة )45(

يجوز للمر�سل اأن يطلب ا�سرتداد البعيثة الربيدية يف اأي وقت قبل ت�سليمها للمر�سل اإليه 

، وفى هذه احلالة يجب على مقدم اخلدمات الربيدية  رد البعيثة اإليه ، وذلك بعد �سداد 

قيمة التعرفة املقررة عن اجلهة التى اأعيدت منها البعيثة اإىل املكتب الذى مت ت�سديرها 

منه اأو املكتب الذي مت حتديده لإعادة البعيثة اإليه .

املادة )46(

للمر�سل احلق يف احل�سول جمانا على بدل فاقد عن اإي�سال الت�سلم اأو �سهادة الإيداع 

يف حالة فقد اأي منهما .
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الف�صل اخلام�ص

امل�صوؤولية عن البعائث الربيدية

املادة )47(

اإليه  تبداأ م�سوؤولية مقدم اخلدمات الربيدية عن البعائث الربيدية من تاريخ ت�سليمها 

يف مكتب الربيد اأو اإيداعها يف �سندوق الربيد ، وتنتهى  م�سوؤوليته مبجرد ت�سليمها اإىل 

املر�سل اإليه اأو الت�سرف فيها على النحو املقرر قانونا.

املادة )48(

يكون مقدم اخلدمات الربيدية م�سوؤول مدنيا يف حالت فقد اأو تلف البعائث الربيدية اأو 

تاأخر ت�سليمها للمر�سل اإليه ، و تنتفى م�سوؤوليته اإذا كان ما تقدم راجعا اإىل خطاأ املر�سل 

اأو اإهماله اأو طبيعة املادة املر�سلة.

املادة )49(

عن  الأحوال  بح�سب  اإليه  املر�سل  اأو  املر�سل  بتعوي�س  الربيدية  اخلدمات  مقدم  يلتزم 

الأ�سرار التي حلقت به فى احلالت امل�سار اإليها فى املادة )48( من الالئحة ، وذلك 

يف احلدود املن�سو�س عليها يف التفاقيات الدولية ذات ال�سلة املعمول بها يف ال�سلطنة ، 

وعلى النحو املبني فى امللحق رقم ) 2 (  من الالئحة .
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الف�صل ال�صاد�ص

حفظ املهمالت و البعائث الربيدية املحجوزة والت�صرف فيها

املادة )50(

يتوىل مقدم اخلدمات الربيدية اإن�ساء �سجل خا�س للمهمالت يثبت فيه بيانات البعائث 

املهملة ، ويوقع من املوظف امل�سوؤول عن هذا ال�سجل .

املادة )51(

حتفظ املهمالت يف اأماكن خا�سة بعيدة عن كل ما يعر�سها للتلف اأو العبث مبحتوياتها ، 

وذلك ملدة )60( �ستني يوما  تبداأ من اليوم التايل لتاريخ ورودها ملكتب الربيد.

املادة )52(

البعائث  )جلنة  ت�سمى  جلنة   مبعرفة  حلفظها  املقررة  املدة   انتهاء  بعد  املهملة  تفتح 

املهملة( ي�سدر بت�سكيلها قرار من مقدم اخلدمات الربيدية ويخطر به الهيئة ، ويكون 

حمتويات  اإثبات  ويتم      ، اللجنة  لهذه  مقررا   املهمالت   �سجل  عن  امل�سوؤول  املوظف 

البعائث املهملة يف ال�سجل امل�سار اإليه، ويوقع من اأع�ساء هذه اللجنة.
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املادة )53(

يتم الت�سرف فى حمتويات البعائث املهملة على النحو الآتي :

اأ.  تعدم املحتويات اإذا كانت غري ذات قيمة.

ب.  حتفظ النقود وغريها من امل�ستندات والأوراق ذات القيمة يف خزنة حديدية حتت 

 ، املهمالت  �سجل  فى  اإثباتها  تاريخ  من  تبداأ  �سنوات  خم�س  ملدة  اأ�سحابها  طلب 

فاإذا مل يتم املطالبة بها من اأ�سحابها خالل هذه املدة ؛ ي�سقط حقهم فيها ويتم 

توريدها اإيل الهيئة بعد خ�سم ن�سبة منها يتم التفاق عليها مع الهيئة وذلك مقابل 

ما تكبده مقدم اخلدمات الربيدية من م�سروفات يف احلفاظ عليها.

املادة )54(

تقوم جلنة البعائث املهملة املن�سو�س عليها فى املادة )52( من الالئحة بتحرير حم�سر 

تثبت فيه ما قامت به من اإجراءات ويوقع من اأع�سائها، ويوؤ�سر بنتيجة الت�سرف فى 

�سجل املهمالت، ويجب اإخطار الهيئة بن�سخة من حم�سر هذه اللجنة خالل اأ�سبوع من 

تاريخ حتريره.

املادة )55(

وفقا  املحجوزة  الربيدية  للبعائث  خا�س  �سجل  اإن�ساء  الربيدية  اخلدمات  مقدم  يتوىل 

للقانون ، يثبت فيه بيانات البعائث املحجوزة واأ�سباب حجزها ، و حتفظ البعائث الربيدية 

اأو العبث مبحتوياتها حلني  اأماكن خا�سة بعيدة عن كل ما يعر�سها للتلف  املحجوزة فى 

�سدور قرار ق�سائي ب�ساأنها . ويتم الت�سرف فيها على النحو الذى يحدده القرار الق�سائي.
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الف�صل ال�صابع

�صوابط و اأ�ص�ص تعديل تعرفة اخلدمات الربيدية

املادة )56( 

يجب مراعاة ال�سوابط والأ�س�س التالية ؛ عند مراجعة اأو تعديل تعرفة اخلدمات 

الربيدية :

اإذا كان التعديل املقرتح قائما على اأ�سا�س التكلفة ؛ فيجب بيان تفا�سيل جميع بنود  اأ. 

التكلفة بدقة .

فيجب  ال�سوق  يف  ال�سائدة  الأ�سعار  اأ�سا�س  على  قائما  املقرتح  التعديل  كان  اإذا  ب.  

مقارنة التعرفة املقرتح تعديلها بغريها من التعرفات ال�سائدة للخدمات املت�سابهة.

على  التعرفة  قيمة   بني  املقارنة  اأ�سا�س   على  قائما  املقرتح  التعديل  كان  اإذا  ج. 

التعرفة   ، وقيمة  بها  املقارن  الدول  ؛ فيجب حتديد  والدويل  الإقليمي  ال�سعيدين 

املقررة فيها ، ومربرات اختيار هذه الدول دون غريها.

حتديد مراجع البيانات امل�ستخدمة يف املقرتح كالإح�سائيات والر�سومات البيانية  د. 

واجلداول.

بيان الفرتا�سات الأ�سا�سية امل�ستخدمة فى ا�ستقاق اأي قيم تقديرية. هـ. 

فيجب  ؛  الربيدية  اخلدمات  مقدم  من  طلب  على  بناء  املقرتح  التعديل  كان  اإذا  و. 

اأن يرفق بالطلب ن�سخة من درا�سة اجلدوى اأو حتليل ال�سوق املعتمدعليه يف طلب 

التعديل ون�سخة اإلكرتونية من امل�ستندات املقدمة .
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املادة )57(

يجب على مقدم اخلدمات الربيدية مراعاة ما ياأتي عند طلب حتديد تعرفة اخلدمات 

الربيدية يف اأثناء العرو�س الرتويجية : 

تقدمي بيان تف�سيلي ملحتويات العر�س والتقنية امل�ستخدمة فيه . اأ. 

حتديد فرتة �سريان العر�س ، و نطاقه املكاين . ب. 

احل�سول على املوافقات الالزمة قانونا من اجلهات ذات ال�سلة . ج. 

بيان تف�سيلي عن مكونات التعرفة املقرتحة يف اأثناء العر�س الرتويجى .  د. 

بيان الأ�س�س و ال�سوابط التى مت ال�ستناد اإليها فى حتديد التعرفة املقرتحة  هـ. 

وامل�سار اإليها يف املادة )56( من الالئحة .

املادة )58(

اأو تعديل تعرفة نقل البعائث الربيدية ؛ ذات ال�سوابط و الأ�س�س  يراعى عند مراجعة 

املعمول بها عند مراجعة اأو تعديل تعرفة اخلدمات الربيدية املن�سو�س عليها فى املادة 

)56( من الالئحة. 
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الف�صل الثامن

اخلدمات الربيدية احل�صرية 

املادة )59(

تتوىل ال�سركة - وحدها دون غريها - تقدمي اخلدمات الربيدية احل�سرية التالية خالل 

املدة املحددة قرين كل منها ، ووفقا ل�سروط الرتخي�س ال�سادر لها :

اإ�سدار وت�سويق الطوابع الربيدية : خم�س �سنوات تبداأ من 2014/1/1م، وتنتهي  اأ. 

يف 2018/12/31م.

ت�سلم وتخلي�س وفرز وتوزيع وت�سليم الر�سائل التي ليزيد وزنها على )250( مائتني  ب. 

وخم�سني جراما بالطرق املنا�سبة واملمكنة  : �سنة واحدة تبداأ من 2014/1/1م، 

وتنتهي يف 2014/12/31م.

ت�سلم وتخلي�س وفرز وتوزيع وت�سليم الطرود الربيدية التي ل يزيد وزنها على )5(  ج. 

خم�سة كليوجرامات بالطرق املنا�سبة واملمكنة:  �سنة واحدة  تبداأ من 2014/1/1م، 

وتنتـــهي يف 2014/12/31م.

من  تبداأ  �سنوات  ثالث   : الربيدية  ال�ستخدامات  ملختلف  بريد  �سناديق  تركيب  د. 

2014/1/1 م ، وتنتهي يف 2016/12/31م.

املادة )60(

املن�ســو�س  لل�سركة  احل�سرية  الربيدية  اخلدمات  تـقــدمي  مدة  جتديد  للهيئة   يجوز 

عليها  فى املـــادة )59( من الالئحة ملدة اأو ملدد اأخرى بقرار من الرئي�س التنفيذي اإذا 

اقت�ست امل�سلحة العامة ذلك
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الف�صل التا�صع

ال�صكاوى و املنازعات

املادة )61(

الهيئة  ، ويجب اعتمادها من  املنتفعني  ي�سع  مقدم اخلدمات الربيدية لئحة �سكاوى 

خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ الرتخي�س ال�سادر له  .

املادة )62(

يجب اأن تت�سمن لئحة �سكاوى املنتفعني  بيان كافة القواعد والإجراءات الالزمة للبت 

فى �سكاوى املنتفعني ، وب�سفة خا�سة ما ياأتي :

منوذج تقدمي ال�سكوى. اأ. 

تزويد املنتفع باإي�سال ت�سلم ال�سكوى. ب. 

املدة املحددة للرد على ال�سكوى. ج. 

و�سيلة الرد على ال�سكوى. د. 

بيان حق املنتفع يف ال�سكوى اإىل الهيئة يف حالة عدم البت فى ال�سكوى خالل املدة  هـ. 

املقررة ، اأو عدم موافقته على احلل الذي انتهى اإليه مقدم اخلدمات الربيدية.
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املادة )63(

يجب على مقدم اخلدمات الربيدية ن�سر لئحة �سكاوى املنتفعني والإعالن عنها 

بالو�سائل الآتية :

و�سعها يف مكان بارز يف �سالة ا�ستقبال املنتفعني مبكاتب الربيد ومواقع النفاذ  اأ. 

الربيدي  .

ن�سرها مع نظام تقفي اأثر البعائث على املوقع الإلكرتوين ملقدم اخلدمة الربيدية. ب. 

توفري ن�سخ منها يف مكاتب الربيد ومواقع النفاذ الربيدي. ج. 

املادة )64(

يتوىل مقدم اخلدمات الربيدية اإعداد �سجل خا�س لقيد �سكاوى املنتفعني واإجراءت 

البت فيها.

املادة )65(

يجوزللمنتفع تقدمي �سكوى اإىل الهيئة يف حالة عدم البت فى �سكواه خالل املدة املحددة 

من مقدم اخلدمات الربيدية ، اأو عدم موافقته على احلل الذي انتهى اإليه.

وتتوىل الهيئة التحقيق يف ال�سكوى والبت فيها بقرار اإداري نهائي خالل )30( ثالثني يوم 

عمل من تاريخ تقدميها ، ويتم اإخطار ال�ساكي ومقدم اخلدمات الربيدية بالقرارال�سادر 

ب�ساأنها.
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املادة )66( 

م�ستواه  يقل  ل  الهيئة  اأحد موظفي  برئا�سة  التنفيذي  الرئي�س  بقرار من  اللجنة  ت�سكل 

الوظيفى عن مدير اأول وع�سوية اثنني من موظفي الهيئة ل يقل امل�ستوى الوظيفي لكل 

منهما عن مدير ، ويكون املوظف امل�سوؤول عن �سجل قيد املنازعات مقررًا للجنة .

اأو  الربيدية  اخلدمات  مقدمي  بني  تن�ساأ  التي  املنازعات  يف  بالف�سل  اللجنة  وتخت�س 

بينهم وبني املنتفعني ، والتي تتعلق بتطبيق اأحكام القانون والالئحة  .

املادة )67(

تعقد اللجنة جل�ساتها كلما اقت�سى الأمر ذلك للف�سل فيما يعر�س عليها من منازعات، 

وت�سدر قراراتها باأغلبية عدد الأ�سوات ، ويف حالة الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه 

رئي�سها .

املادة )68(

يقدم النزاع اإىل اللجنة بطلب من ذوي ال�ساأن مو�سحا به بيانات طريف النزاع ومو�سوعه 

والطلبات والأ�سباب التي ي�ستند اإليها تف�سيال، وبعد �سماع اأقوال طريف النزاع والطالع 

 )30( يتجاوز  ل  اأجل  خالل  قرارها  ت�سدراللجنة  م�ستندات؛  من  اإليها  يقدم  ما  على 

ثالثني يوما من تاريخ تقدمي الطلب  .
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املادة )69(

تتوىل الهيئة اإعداد �سجل خا�س لقيد املنازعات التي تقدم اإىل اللجنة واإثبات ما مت 

فيها من اإجراءات وما �سدر ب�ساأنها من قرارات .

املادة )70(

يجوز لكل ذي �ساأن اأن يتظلم من القرارات الإدارية النهائية ال�سادرة من الهيئة 

مبوجب طلب يقدم اإىل الرئي�س التنفيذي مو�سحا به اأ�سباب التظلم ، ومرفقا به �سورة 

من القرار املتظلم منه  .

املادة )71(

يقدم التظلم من القرارات الإدارية النهائية خالل )60( �ستني يوما من تاريخ اإخطار 

التظلم خالل )30(  البت يف  ويجب   ، يقينيًا  علمًا  به  علمه  اأو  بالقرار  ال�ساأن  �ساحب 

ثالثني يوما من تاريخ تقدميه، ويعترب م�سي الثالثني يومًا املذكورة دون البت فيه مبثابة 

رف�سه.

املادة )72(

فيما مل يرد ب�ساأنه ن�س خا�س فى هذا الف�سل ؛ ت�سري على  املنازعات امل�سار اإليها فى 

املادة )66( من الالئحة اأحكام قرار رئي�س هيئة تنظيم الت�سالت رقم 44 / 2010 

باإ�سدار نظام الف�سل فى املنازعات ، وذلك مبا ل يتعار�س مع اأحكام القانون و الالئحة  

        .
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الف�صل العا�صر

عقد الربط البيني  ل�صبكات اخلدمات الربيدية

املادة )73(

عقد الربط البيني ل�سبكات اخلدمات الربيدية هو اتفاق بني مقدمي اخلدمات الربيدية 

اأحدهما  فيه  يلتزم  اأو   ، م�سرتكة  بريدية  خدمات  بتقدمي  الطرفان  مبقت�ساه  يلتزم    ،

بتقدمي اخلدمات الربيدية بالنيابة عن الآخر.

املادة )74(

يجوز ملقدمي اخلدمات الربيدية اإبرام عقود الربط البيني ل�سبكات اخلدمات الربيدية 

وفقًا لأحكام القانون والالئحة ، وذلك بعد موافقة الهيئة.

املادة )75(

املوافقة  قبل  الربيدية  اخلدمات  ل�سبكات  البيني  الربط  عقود  مراجعة  الهيئة  تتوىل 

عليها للتحقق من عدم خمالفتها لأحكام القانون والالئحة والتعليمات ال�سادرة عنها ، 

وب�سفة خا�سة ما ياأتي:

عدم الإ�سرار بالأ�سخا�س واملمتلكات . اأ. 

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

عدم التمييز بني املنتفعني . ج. 

اللتزام مب�ستويات اجلودة املعتمدة من الهيئة . د. 

املالءمة الفنية واجلدوى العملية. هـ. 
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املادة )76(

ل يجوز تعديل عقود الربط البيني ل�سبكات اخلدمات الربيدية اإل بعد احل�سول 

على موافقة كتابية من  الهيئة  .
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امللحق رقم ) 1 (

اأوزان و اأبعاد البعائث الربيدية

اأول : الر�صائل

الوزن  : 2  كيلوجرام كحد اأق�سى  . اأ. 

الأبعاد : يجب األ تقل اأبعاد وجه الر�سالة عن 90×140 ملم ، و األ يزيد جمموع  ب. 

الطول والعر�س وال�سمك على 90 �سم �سريطة األيزيد   اأطول بعد على 60 �سم .

ثانيا :املطبوعات 

الوزن :   2  كيلوجرام  ، و 5  كيلوجرام  للكتب كحد اأق�سى . اأ. 

الأبعاد: هي ذات اأبعاد الر�سائل. ب. 

ثالثا : البطاقات 

الأبعاد : يجب األ تقل عن  90 ملم ×140ملم ، و ل تزيد على 105ملم × 148ملم  .

رابعا : الرزم 

الوزن  :  2 كيلو جرام كحد اأق�سى . اأ. 

الأبعاد : هي ذات اأبعاد الر�سائل .  ب. 
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خام�صا : خمطوطات املكفوفني 

الوزن : 7 كيلو جرام كحد اأق�سى . اأ. 

الأبعاد : هي ذات اأبعاد الر�سائل . ب. 

�صاد�صا : امللفات ) الر�صائل الإ�صطوانية (

الأبعاد :  يجب األ يزيد  الطول  +  �سعف القطر على 1040 ملم ، و �سريطة األ يزيد 

الطول على  900 ملم . 

�صابعا : الر�صائل اجلوية املظروفة 

الأبعاد :  يجب األ تقل عن 90 ملم × 140 ملم  ،  و ل تزيد على 110 ملم ×220 ملم ، 

اأو اأن يكون الطول م�ساويا للعر�س م�سروبًا يف 2 على الأقل .
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امللحق رقم )  2  (

حدود التعوي�ص عن البعائث الربيدية

اأول: التعوي�ص عن البعائث امل�صجلة :

يف حالة الفقد اأو العبث اأو التلف الكلي للبعيثة امل�سجلة ؛ تقدر قيمة التعوي�س مبا   .1

يعادل القيمة املقررة يف اتفاقية الربيد لالحتاد الربيدي العاملي )30 وحدة من 

حقوق ال�سحب اخلا�سة(  اأو املبلغ املطالب به اأيهما اأقل ، وعالوة على ما تقدم يحق 

للمر�سل ا�سرتداد قيمة  التعرفة املدفوعة ، وذلك  فيما عدا اأجرة الت�سجيل .

اإليه  املر�سل  يرف�س  التى  امل�سجلة  البعائث  على  ال�سابقة  الفقرة  حكم  ي�سري  و   

ت�سلمها ل�سوء حالتها ب�سبب يرجع اإىل مقدم اخلدمات الربيدية .

فــــاإذا كــان الفقـــد اأو العبـــث اأو التلـف الكلي ناجتا عـن القــوة القــاهرة ؛ فيقت�سر    

حــق املر�ســل على  ا�سرتداد قيمة التعرفة املدفوعة فقط .

فى حالة العبث اأو التلف اجلزئى للبعيثة امل�سجلة ؛ يكون للمر�سل احلق فى تعوي�س   .2

يعادل القيمة الفعلية ملقدار العبث اأو التلف ، و ذلك مبا ل يتجاوز مقدار  التعوي�س 

املقرر فى البند ال�سابق .

ويراعى عند تقدير قيمة التعوي�س يف احلالت ال�سابقة ؛عدم العتداد باخل�سائر 

غري املبا�سرة اأو الأرباح التي مل تتحقق .
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ثانيا: التعوي�ص عن البعائث املوؤمن عليها :

يف حاله الفقد اأو العبث اأو التلف الكلي للبعيثة املوؤمن عليها ؛ تقدر قيمة التعوي�س   .1

مبا يعادل القيمة املوؤمن بها  ، وعالوة على ما تقدم يحق للمر�سل ا�سرتداد قيمة 

التعرفة املدفوعة ، وذلك فيما عدا اأجرة التاأمني.

وي�سري حكم الفقرة ال�سابقة على البعائث التي يرف�س املر�سل اإليه ت�سلمها ل�سوء   

حالتها ب�سبب يرجع اإىل مقدم اخلدمات الربيدية.

اأو التلف الكلي ناجتا عن القوة القاهرة ؛ يقت�سر حق    فاإذا كان الفقد اأو العبث 

املر�سل على ا�سرتداد قيمة  التعرفة املدفوعة فقط .

للمر�سل احلق يف  يكون  ؛  عليها  املوؤمن  للبعيثة  التلف اجلزئي  اأو  العبث  فى حالة   .2

تعوي�س يعادل القيمة الفعلية للخ�سائر ، وذلك مبا ل يتجاوز القيمة املوؤمن بها اأو 

املبلغ الذي يطلبه اأيهما اأقل.

ويراعى عند تقدير قيمة التعوي�س يف احلالت ال�سابقة ؛ عدم العتداد باخل�سائر   

غري املبا�سرة اأو الأرباح التي مل تتحقق .
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ثالثا: التعوي�ص عن الطرود العادية :

للمر�سل احلق يف  يكون  ؛  العادى  للطرد  الكلي  التلف  اأو  العبث  اأو  الفقد  يف حالة   .1

العاملي  الربيدي  الربيد لالحتاد  اتفاقية  املقرر يف  التعوي�س  قيمة  يعادل  تعوي�س 

التعرفة  قيمة  ا�سرتداد  للمر�سل  يحق  تقدم  ما  على  وعالوة   ، الطرود(  )نظام 

املدفوعة  .

وي�سري حكم الفقرة ال�سابقة على الطرود التي يرف�س املر�سل اإليه ت�سلمها ل�سوء   

حالتها ب�سبب يرجع  اإىل مقدم اخلدمات الربيدية.

فاإذا كان الفقد اأو العبث اأو التلف الكلي ناجتا عن القوة القاهرة ؛ فيقت�سر حق   

املر�سل على ا�سرتداد قيمة التعرفة املدفوعة فقط .

يف حالة العبث اأو التلف اجلزئي للطرد العادي ؛ يكون للمر�سل احلق يف تعوي�س   .2

يعادل القيمة الفعلية  للعبث اأو التلف ، وذلك مبا ل يتجاوز مقدار التعوي�س املقرر 

يف البند ال�سابق.
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رابعا: التعوي�ص عن مواد الربيد املمتاز وال�صحن ال�صريع :

ب�لن�شبة ل�ش�ئر الدول فيم� عدا الدول التي تربطه� ب�ل�شلطنة اتف�قي�ت ثن�ئية: اأ. 

يعادل )30( ثالثني  ما  املر�سل  ي�ستحق  ؛  للبعيثة   الكلي  التلف  اأو  الفقد  يف حالة   .1

وحدة من حقوق ال�سحب اخلا�سة اإذا كانت البعيثة حتتوي على م�ستندات اأو وثائق 

، و)130( مائة وثالثني وحدة من حقوق ال�سحب اخلا�سة اإذا كانت حتتوي على 

مواد اأخرى  ، وعالوة على ما تقدم يكون للمر�سل احلق فى ا�سرتداد قيمة التعرفة 

املدفوعة .

الفعلية  القيمة  التعوي�س على  ؛ يقت�سر  للبعيثة  التلف اجلزئى  اأو  الفقد  فى حالة   .2

البند  فى  املقرر  التعوي�س  قيمة  يتجاوز  ل  مبا  وذلك   ، التالف  اأو  املفقود  لل�سىء 

ال�سابق  .

التعرفة  قيمة  على  التعوي�س  يف  احلق  يقت�سر  ؛  الت�سليم  فى  التاأخري  حالة  فى   .3

املدفوعة .

ب�لن�شبة للدول التي تربطه� ب�ل�شلطنة اتف�قي�ت ثن�ئية : ب. 

يقدر التعوي�س وفقا لالأحكام التي تت�سمنها التفاقية الثنائية .
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خام�صا: التعوي�ص عن احلقائب الربيدية:

تقدر قيمة التعوي�س مبا يعادل التعوي�س امل�ستحق عن البعائث امل�سجلة املن�سو�س عليها 

يف اأوًل من هذا امللحق.

�صاد�صا : ا�صرتداد التعوي�ص 

فى حالة العثور على البعيثة املفقودة اأو جزء منها ؛ بعد دفع التعوي�س املقرر للمر�سل اأو 

املر�سل اإليه بح�سب الأحوال ؛ يتم اإخطار من �سرف له التعوي�س باحل�سور خالل ثالثة 

اأ�سهر على الأكرث لت�سلم البعيثة املفقودة و رد التعوي�س ، فاإذا تنازل عن البعيثة اأو مل 

يح�سر لت�سلمها خالل الأجل امل�سار اإليه ؛ ت�سبح البعيثة ملكا ملقدم اخلدمات الربيدية .

واإذا تبني اأن القيمة الفعلية ملحتويات البعيثة املوؤمن عليها اأقل من املبلغ املوؤمن به والذى 

�سرف على اأ�سا�سه مبلغ التعوي�س ؛ يجب على من �سرف له التعوي�س رد قيمته وا�سرتداد 

البعيثة اأو رد الفارق بني قيمة التعوي�س املن�سرف و القيمة احلقيقية ملحتويات البعيثة ، 

و فى حالة الرف�س يتم اتخاذ الإجراءات القانونية �سده ملطالبته برد ما �سرف له بدون 

وجه حق ، وما يكون قد اأثرى به على ح�ساب الغري  .
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قرار رقم 90 /2013 

بتـحديد ر�صــوم تقدمي 

اخلدمات الربيدية واخلدمات املرتبطة
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قرار رقم 90 /2013 

بتـحديد ر�صــوم تقدمي 

اخلدمات الربيدية واخلدمات املرتبطة

رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  الربيدية  اخلدمات  تنظيم  قانون  اإىل  ا�ستنادا 

،2012/71

رقم  بالقرار  ال�سادرة  الربيدية  اخلدمات  تنظيم  لقانون  التنفيذية  الالئحة  واإىل 

2013/89،  وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تــقـــرر

املادة الأوىل

حتدد ر�سوم تقدمي اخلدمات الربيدية واخلدمات املرتبطة على النحو املبني باجلدول املرفق. 

املاده الثانية 

ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية ، ويعمل به من اليوم الت�يل لت�ريخ ن�شره.

حممد بن حمد الرحمي

رئــيــــــ�س مـجـلـــ�س الإدارة    

�سدر يف:  9  /   �سفر   /1435هـ  

 املوافق:    12 / دي�سمرب    / 2013م                                                                                                           
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جدول ر�صوم تقدمي اخلدمات الربيدية واخلدمات املرتبطة 

قيمة الر�سم بالريال العمايناخلدمةم

1

درا�سة طلب احل�سول على 

ترخي�س تقدمي اخلدمات 

الربيدية واخلدمات املرتبطة .

)500( خم�سمائة

2
 الرتخي�س بتقدمي اخلدمات 

الربيدية واخلدمات املرتبطة.

يتم  وخم�سمائة  اآلف  �سبعة   )7500( ـــ  

حت�سيلها عند الرتخي�س والتجديد.

اإجمايل  من  باملائة  ع�سرة   )%  10( ـــ  

الإيرادات ال�سنوية ملقدم اخلدمات الربيدية  

وذلك  اآلف،  خم�سة   )5000( اأدنى  بحد  و 

الوارد  الدويل  الربيد  اإيرادات  با�ستثناء 

يناير  �سهر  نهاية  قبل  �سداده  يتم  لل�سلطنة، 

من ال�سنة التالية، على اأن يتم ت�سوية الر�سم 

واقع احل�سابات  �سنويا من  امل�ستحق  النهائي 

املدققة، وذلك قبل نهاية �سهر اإبريل من كل 

�سنة.  

 


