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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

قـانـون تنظيم اخلدمات الـربيـدية
الف�صل الأول
تعريفات و�أحكام عامة
املـــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1الـوزارة :
وزارة النقل واالت�صاالت .
 - 2الــــــوزيـــــر :
وزير النقل واالت�صاالت .
 - 3الــهيـئة :
هيئة تنظيم االت�صاالت .
 - 4رئي�س املجل�س :
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة .
 - 5البعائث الربيــدية :
الر�سائل والبطاقات الربيدية واملطبوعات وخمطوطات املكفوفني والرزم ال�صغرية
والطرود الربيدية وغريها من الأ�شياء التي ميكن نقلها عن طريق الربيد وفقا
لأحكام اتفاقية الربيد العاملية واالتفاقيات الدولية الأخرى ذات ال�صلة املعمول بها
فـي ال�سلطنة .
 - 6الر�سائـــــل :
كـ ــل مكتــوب لــه �صفــة الرتا�ســل ال�شخ�صــي واحلالــي كاخلطاب ــات اجلوي ــة والظــروف
املقواة التي ي�صدرها مقدم اخلدمات الربيدية لغر�ض اال�ستعمال فـي امل�سجل  ،واملواد
ال�صوتية كالأقرا�ص الب�صرية ال�ضوئية (اال�سطوانات) و�أ�شرطة الت�سجيل .

 - 7البطاقات الربيدية :
قطعـة من الورق املقوى م�صورة  ،يخ�ص�ص الن�صف الأمين �أو الأعلى منها لكتابة
عنـ ــوان املر�ســل �إلي ــه و�إجـ ــراءات التخلي�ص الربيدي ــة  ،ويخ�ص ــ�ص اجل ــزء الأي�س ــر
�أو الأ�سفل منها للعبارات املراد كتابتها عليها من قبل املر�سل  ،وتر�سل مك�شوفة ،
وتعامل معاملة الر�سالة �إذا فقدت �أحد تلك الأو�صاف .
 - 8املطبوعـــــــــــــات :
ال�صح ــف واملج ــالت والكرا�سـات والكتــب املجلــدة �أو املج ــز�أة والن�ش ــرات والإعالنــات
التجارية والقوائم (النوت) املو�سيقية وم�سودات الطباعة و�أوراق الب�صمة وال�صور
الفوتوغرافية واليدوية والألبومات و�أوراق التهنئة والتعزية والإعالنات املكتوبة
بالأحرف البارزة �أو املحفورة وما �شابه ذلك .
 - 9خمطوطات املكفوفني :
الأوراق املكتوبة بالأحرف البارزة واملعدة لتعليم مكفوفـي الب�صر القراءة والكتابة
والت�سجيالت ال�صوتية والأوراق احل�سا�سة املخ�ص�صة ال�ستعمالهم  ،واملر�سلة من
معهد �أو جهة معرتف بها ر�سميا  ،وتر�سل مك�شوفة .
 - 10الرزم ال�صغيـــرة :
ملفات �صغرية ت�شتمل على �أ�شياء لها قيمة �أو �أوراق �أو م�ستندات لها �صفة الرتا�سل
ال�شخ�صي وال متاثل املطبوعات  ،وتغلق بطريقة متكن من االطالع على حمتوياتها .
 - 11الطرود الربيديـــــة :
رزمــة �أو علبة �أو �أكيا�س حتتــوي على �سلـع �أو �أ�شيــاء ليـ�س لها �صفـة الرتا�ســل بغــر�ض
نقلها �أو توزيعها .
 - 12املهمــــــــــــــــالت :
البعائث الربيدية التي تكون جمهولة عنوان املر�سل �أو املر�سل �إليه  ،وتبني الالئحة
كيفية حفظها والت�صرف فيها مبا يتفق و�أحكام االتفاقيات الدولية ذات ال�صلة املعمول
بها فـي ال�سلطنة .

 - 13اخلدمات الربيدية :
ا�ستالم وتخلي�ص وفرز وتوزيع وت�سليم جميع البعائث الربيدية فـي كافة �أنحاء
ال�سلطنة �سواء مت ذلك بطريقة تقليدية �أو ممتازة  ،و�إ�صدار وت�سويق الطوابع وغريها
مما يعد خ�صي�صا للتخلي�ص على البعائث الربيدية كاملغلفات والأختام  ،وتركيب
�صناديق الربيد  ،و�أي خدمات بريدية �أخرى تقرها الهيئة �أو االحتاد الربيدي
العاملي �أو االتفاقيات الدولية ذات ال�صلة املعمول بها فـي ال�سلطنة .
 - 14اخلدمات ال�شاملة :
اخلدمــات الربيدي ــة التي يكون تقدميهــا من خالل ال�شركة �أو املرخ�ص لــه وفقا
لأحكام هذا القانون .
 - 15اخلدمات احل�صرية :
اخلدمات الربيدية التي يكون تقدميها مق�صورا على ال�شركة دون غريها وفقا
لأحكام هذا القانون .
 - 16اخلدمات املرتبطة :
اخلدمــات املاليــة التــي تقــدم نياب ــة عــن الغيــر كتح�صيــل فواتيــر امل ــاء والكهربــاء
واالت�صاالت واال�شرتاك فـي ال�صحف ودفع معا�شات التقاعد والإعالنات وغري ذلك ،
وتوفري الأموال وحتويلها  ،وال�شحن ال�سريع الدويل واملحلي للطرود التي تتجاوز
�أوزانها و�أبعادها �أوزان و�أبعاد البعائث الربيدية  ،وذلك على النحو الذي تبينه
الالئحة .
 - 17مقدم اخلدمات الربيدية :
ال�شركة �أو املرخ�ص له �أو من ينوب عن �أي منهما فـي تقدمي اخلدمات الربيديــة
وفقا لأحكام هذا القانون .
 - 18ال�شركــــــــة :
�شركة بريد عمان (�ش.م.ع.م) .
 - 19املرخ�ص له :
كل �شخ�ص  -بخالف ال�شركة � -صادر له ترخي�ص من الهيئة لتقدمي خدمات بريدية
وفقا لأحكام هذا القانون .

 - 20الرتخيـــــ�ص :
القــرار ال�ص ــادر من الهيئـ ــة باملوافقـ ــة لأي �شخ ــ�ص عل ــى تقدي ـ ــم خدمـ ــات بريدي ـ ــة
�أو مرتبطة .
 - 21الناقــــــــــــل :
كل من ميار�س  -قانونا  -ن�شاط نقل الأ�شخا�ص �أو الب�ضائع برا �أو بحرا �أو جوا داخل
ال�سلطنة �أو عرب حدودها من غري مقدمي اخلدمات الربيدية .
 - 22طابع الربيد :
عالمة �أو مل�صق �أو ت�صميم مدموغ �أو مطبوع حمدد القيمة �سلفا ا�ستنادا �إىل ت�شريع
نافذ فـي ال�سلطنة �أو �أي بلد �آخر يتم �إعداده خ�صي�صا لغر�ض التخلي�ص على البعائث
الربيدية بغ�ض النظر عن الو�سيلة �أو الأداة �أو الآلة امل�ستعملة فـي و�ضعه على تلك
البعائث � ،أو ال�ستعمال هواة جمع طوابع الربيد .
� - 23صندوق الربيد :
الوعاء املعد من قبل ال�شركة والذي يتم تركيبه فـي مكان عام �أو خا�ص لغر�ض جمع
�أو توزيع �أو ت�سليم البعائث الربيدية .
 - 24مكتب الربيد :
املكـ ــان املع ــد م ــن قب ــل مق ــدم اخلدمــات الربيدي ــة لغــر�ض تقديــم خدمــات بريديــة
�أو خدمات مرتبطة مرخ�ص له بتقدميها � ،سواء �أكان هذا املكان منقوال �أم عقارا .
 - 25تعرفة اخلدمات الربيدية :
املقابل املايل املقرر من قبل الهيئة والذي يتقا�ضاه مقدم اخلدمات الربيدية نظري
كل خدمة بريدية �أو خدمة مرتبطة يقوم بتقدميها .
 - 26احل�سابات الربيدية الدولية :
احلقوق وااللتزامات املالية ذات الطابع الدويل والتي تكون ملقدم اخلدمات الربيدية
�أو عليه قبل اجلهات اخلارجية نظري قيامه بتوزيع الربيد الدويل �أو تقدمي اخلدمات
املرتبطة نيابة عنها داخل ال�سلطنة �أو نظري قيام تلك اجلهات باخلدمات املذكورة
نيابة عنه خارج ال�سلطنة .

 - 27املنتفع :
متلقي اخلدمات الربيدية �أو اخلدمات املرتبطة .
 - 28الالئحة :
الالئحة التنفيذية لهذا القانون .
املـــادة ( ) 2
تختــ�ص ال ــوزارة باقتــراح ال�سيا�س ــة العامة لقطــاع الربيــد وعر�ضهــا عل ــى جمل�س الــوزراء
لالعتماد ومتابعة تنفيذها من خالل التن�سيق مع اجلهات املعنية  ،وتهدف تلك ال�سيا�سة
�إىل الآتي :
� - 1ضمان تقدمي اخلدمات الربيدية للمنتفعني فـي كافة مناطق ال�سلطنة بجودة
عالية و�سعر منا�سب فـي حدود الإمكانيات املتاحة .
 - 2النهـ ـ ــو�ض بقطـ ـ ــاع الربي ــد وتطوي ــره ملواكب ــة متطلب ـ ــات التنميـ ــة االقت�صادي ــة
واالجتماعية وتلبية احتياجاتها .
 - 3حترير ال�سوق وتهيئة قطاع الربيد للمناف�سة .
 - 4ت�شجيع القطاع اخلا�ص الوطني والأجنبي لال�ستثمار فـي قطاع الربيد وتذليل
العقبات التي قد حتول دون ذلك .
 - 5متثيل ال�سلطنة ورعاية م�صاحلها ومتابعة تنفيذ التزاماتها لدى الدول الأخرى
واملنظمات الدولية والإقليمية واالحتادات واجلمعيات املعنية باخلدمات الربيدية .
املـــادة ( ) 3
تخت�ص الهيئة بالآتي :
 - 1تقدمي امل�شورة للوزارة ب�ش�أن املقرتحات حول ال�سيا�سة العامة لقطاع الربيد .
 - 2تنفيذ ال�سيا�سة العامة املعتمدة لقطاع الربيد .
 - 3تنظيم تقدمي اخلدمات الربيدية فـي ال�سلطنة وفقا لأحكام هذا القانون .
 - 4الإ�شــراف والرقاب ــة عل ــى مقدمــي اخلدمــات الربيديــة ل�ضمــان تقديــم اخلدمــات
املرخ�ص بتقدميها بجودة منا�سبة ووفقا للتعرفة املعتمدة .
 - 5تلقي �شكاوى املنتفعني والبت فيها بقرار �إداري نهائي .

 - 6الف�صل بقرار �إداري نهائي فيما ين�ش�أ من منازعات بني مقدمي اخلدمات الربيدية
�أو بينهــم وبــني املنتفعــني فـ ــي احلــاالت ووفقــا للقواع ــد والإجــراءات التــي تبينهــا
الالئحة وذلك من خالل جلنة تبني الالئحة ت�شكيلها ونظام عملها .
�	- 7إعداد تقرير �سنوي عن ن�شاط القطاع بعد التن�سيق مع الوزارة ورفعه �إىل جمل�س
الوزراء للنظر واالعتماد .
املـــادة ( ) 4
حتدد ر�سوم اخلدمات التي تقدمها الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون بقرار ي�صدر من رئي�س
املجل�س .
املـــادة ( ) 5
يجوز للهيئة مراجعة القرارات الإدارية النهائية ال�صادرة منها فـي نطاق تطبيق �أحكام
هذا القانون  ،وذلك بناء على تظلم يقدم �إليها من ذوي ال�ش�أن  ،ويكون تقدمي التظلم
والبت فيه وفقا للإجراءات التي تبينها الالئحة مبراعاة املواعيد املن�صو�ص عليها فـي
قانون حمكمة الق�ضاء الإداري .
املـــادة ( ) 6
تتحمل وزارة املالية التكاليف الر�أ�سمالية الالزمة لقيام الهيئة بتنفيذ �أحكام هذا القانون ،
ومتول امل�صاريف الت�شغيلية الالزمة لذلك من ح�صيلة الر�سوم والغرامات التي حت�صلها
الهيئة �أو املحكوم بها فـي �إطار تنفيذ �أحكام القانون .
الف�صل الثاين
�أحكام خا�صة بالبعائث الربيدية و�سريتها
املـــادة ( ) 7
�سرية البعائث الربيدية مكفولة مبوجب �أحكام هذا القانون فال يجوز مراقبتها �أو �إف�شا�ؤها
�أو االطالع عليها �إال فـي الأحوال وبالأو�ضاع املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون �أو االتفاقيات
الدولية ذات ال�صلة املعمول بها فـي ال�سلطنة .

املـــادة ( ) 8
ا�ستثن ــاء من �أحك ــام امل ــادة ( )7من هـ ــذا القانـ ــون يج ــوز االط ــالع علـ ــى البعائــث الربيدي ــة
فـي احلاالت الآتية :
 - 1البعائث الربيدية التي تعد من املهمالت .
 - 2البعائــث الربيديــة املحج ــوزة بق ــرار من ال�سلطات الق�ضائي ــة املخت�صــة مبنا�سبــة
التحقيق فـي جناية �أو جنحة .
 - 3البعائث الربيدية املر�سلة �إىل تاجر �أ�شهر �إفال�سه تنفيذا حلكم ق�ضائي .
 - 4احل ــاالت الأخ ــرى الت ــي يجيز فيه ــا �أي قانــون �آخ ــر مراقبـ ــة البعائـ ــث الربيديـ ــة
�أو االطالع عليها .
املـــادة ( ) 9
ال يجوز مراقبة �أو �ضبط البعائث الربيدية امل�سلمة ملقدم اخلدمات الربيدية كما ال يجوز
االطالع على م�ستندات �أو دفاتر �أو �أوراق مقدم اخلدمات الربيدية �أو �إعطاء �صورة منها
�إال بناء على طلب �أو �أمر �صادر من ال�سلطة الق�ضائية املخت�صة .
املـــادة ( ) 10
على ال�سلطة الق�ضائية املخت�صة �أن تعيد البعائث الربيدية وامل�ستندات والدفاتر والأوراق
امل�شار �إليها فـي املادة ال�سابقة �إىل مقدم اخلدمات الربيدية  ،فـي حال ف�ضها من قبلها ,
م�ؤ�شرا عليهــا مبا يفيـد ب�أن ف�ضهــا قــد تــم مبعرفتهــا  ,وذلك بعــد ا�ستنفـاد الغــر�ض الــذي
طلبت من �أجله .
املـــادة ( ) 11
تعد �سرية البعائث الربيدية منتهكة فـي الأحوال الآتية :
 - 1االطالع عمدا على حمتواها باملخالفة حلكم امل ــادة ( )8من هذا القانون .
�	- 2إعطاء معلومات عن تلك البعائث �أو الت�صريح باالطالع على امل�ستندات والدفاتر
والأوراق ذات ال�صلة فـي غري الأحوال املن�صو�ص عليها قانونا .
�	- 3إف�شاء حمتوى البعائث الربيدية �أو ما هو مكتوب عليها .

املـــادة ( ) 12
يجوز ملقدم اخلدمات الربيدية حجز البعائث الربيدية املعنونة �إىل :
� - 1شخ�ص متوفى .
� - 2شخ�ص فقد �أهليته .
� - 3شخ�ص �أ�شهر �إفال�سه .
� - 4شركة منحلة �أو �أ�شهر �إفال�سها .
� - 5شخ�ص �أو �شركة �صدر قرار ق�ضائي بحجز املرا�سالت الربيدية اخلا�صة بها .
وي�ستمر حجز البعائث الربيدية فـي تلك احلاالت حتى �صدور قرار ق�ضائي بكيفية
الت�صرف فيها  ،وتبني الالئحة كيفية حفظها طوال تلك املدة .
املـــادة ( ) 13
تعترب املادة الربيدية فـي حيازة مقدم اخلدمات الربيدية من وقت ت�سليمها �إليه �أو �إيداعها
فـي �صندوق الربيد املخ�ص�ص جلمع البعائث الربيدية و�إىل �أن يتم ت�سليمها �إىل املر�سل
�إليه �أو تابعه �أو �أي �شخ�ص �آخر ميكن ت�سليم املادة الربيدية �إليه وفقا للمجرى العادي
للأمور � ،أو الت�صرف فيها  ،وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة .
املـــادة ( ) 14
يجب �أن تكون �أوزان و�أبعاد الر�سائل والطرود الربيدية وغريها من البعائث الربيدية
اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون فـي احلدود املقررة مبوجب االتفاقيات الدولية ذات ال�صلة
املعمول بها فـي ال�سلطنة  ،وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة .
الف�صل الثالث
الرتاخــيـ�ص
املـــادة ( ) 15
ال يجوز ممار�سة ن�شاط تقدمي خدمات بريدية �أو خدمات مرتبطة ب�أجر � ،إال بعد احل�صول
على ترخي�ص بذلك من الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون .

املـــادة ( ) 16
تخت�ص الهيئة دون غريها ب�إ�صدار الرتاخي�ص الالزمة ملمار�سة ن�شاط تقدمي خدمات
بريدية وخدمات مرتبطة وب�صفة خا�صة اخلدمات الآتية :
 - 1خدمات الربيد التقليدية .
 - 2خدمات الربيد املمتاز الدويل .
 - 3خدمات الربيد املمتاز املحلي .
 - 4خدمات الطرود الربيدية .
 - 5خدمات ال�شحن ال�سريع املحلي والدويل للطرود التي تتجاوز الأوزان والأبعاد
املحددة من قبل الهيئة .
املـــادة ( )17
ال يجوز للهيئة الرتخي�ص مبزاولة ن�شاط تقدمي خدمات بريدية �إال بعد ا�ستيفاء طالب
الرتخي�ص ال�شروط الالزمة  ،وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة .
املـــادة ( ) 18
يقدم طلب الرتخي�ص �إىل الهيئة على النموذج املعد من قبلها لهذا الغر�ض مرفقا به
امل�ستندات التي حتددها الالئحة  ،وما يفيد �سداد الر�سم املقرر .
ويجب على الهيئة البت فـي الطلب خالل �ستني يوما من تاريخ تقدميه  ،وي�صدر مبنح
الرتخي�ص قرار من رئي�س الهيئة تكون مدته خم�س �سنوات قابلة للتجديد ملدة �أو ملدد
مماثلة بناء على طلب ذوي ال�ش�أن قبل انتهاء مدته ب�ستني يوما على الأقل �شريطة ا�ستيفاء
ال�شروط املطلوبة و�سداد الر�سم املقرر  ،وفـي حال رف�ض طلب الرتخي�ص �أو التجديد
يجب �أن يكون قرار الرف�ض م�سببا  ،ويعترب م�ضي املدة امل�شار �إليها فـي احلالتني دون البت
فـي الطلــب ق ــرارا بالرف�ض  ،ويجــوز لذوي ال�ش�أن التظلم من قــرار الرفـ�ض وفقــا لنـ�ص
املادة ( )5من هذا القانون .
وفـي جميع الأحوال ال ينظر فـي الطلب غري املقرتن مبا يفيد �سداد الر�سم املقرر .

املـــادة ( ) 19
يجوز للهيئة عدم جتديد الرتخي�ص �أو تعديله �أو �إلغا�ؤه فـي �أي وقت قبل انتهاء مدته فـي
احلالتني الآتيتني :
�	- 1إذا ارتكــب املرخــ�ص ل ــه �أي خمالفة اللتزامات ــه املن�ص ــو�ص عليه ــا فـي ه ــذا القان ــون
�أو لوائحه التنفيذية �أو لل�شروط التي منحت له الرخ�صة على �أ�سا�سها وعدم قيامه
ب�إزالة �أ�سباب تلك املخالفة خالل الأجل الذي حتدده له الهيئة بعد �إخطاره كتابة
بذلك .
�	- 2إذا اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك .
ومع ذلك يجب على الهيئة �إلغاء الرتخي�ص كليا �أو جزئيا فـي احلالتني الآتيتني :
 - 1بناء على طلب املرخ�ص له .
 - 2تنفيذا لأحكام اتفاقية دولية ذات �صلة معمول بها فـي ال�سلطنة .
ويجب على الهيئة فـي احلالة املن�صو�ص عليها فـي البند ( )1من هذه الفقرة �ضمان
ا�ستمرار تقدمي اخلدمات الربيدية مو�ضوع الرخ�صة امللغاة .
الف�صل الرابع
اخلدمات الربيدية
املـــادة ( ) 20
تتوىل ال�شركة دون غريها تقدمي اخلدمات الربيدية احل�صرية خالل املدة التي حتددها
الهيئة ووفقا ل�شروط الرتخي�ص ال�صادر لها وتنح�صر تلك اخلدمات فـي الآتي :
�	- 1إ�صــدار وت�سوي ــق الطوابــع الربيدي ــة ( املل�صقات ) فـي �إط ــار الربنامــج ال�سن ــوي
لت�صميــم الطوابــع الربيديــة الذي تقـ ــره الهيئ ــة بعد التن�سيــق كتابــة مـع الــوزارة
والذي يتعني �إخطار ال�شركة به قبل بداية �سنتها املالية بوقت كاف .
 - 2ا�ستالم وتخلي�ص وفرز وتوزيع وت�سليم الر�سائل التي ال يزيد وزنها على ()250
مائتني وخم�سني جراما بالطرق املنا�سبة واملمكنة .

 - 3ا�ستالم وتخلي�ص وفرز وتوزيع وت�سليم الطرود الربيدية التي ال يزيد وزنها على
( )5خم�سة كيلوجرامات بالطرق املنا�سبة واملمكنة .
 - 4تركيب �صناديق بريد ملختلف اال�ستخدامات الربيدية .
املـــادة ( ) 21
دون �إخالل بحكم امل ــادة ( )20من هذا القانون  ،يكون تقدمي اخلدمات الربيدية ال�شاملة
التقليدية واملمتازة  ،من خالل ال�شركة واملرخ�ص له  ،وذلك وفقا ل�شروط الرتخي�ص
ال�صادر لكل منهما  ،ومن تلك اخلدمات الآتي :
 - 1ا�ستــالم وتخليــ�ص وفــرز وتوزيــع وت�سليـ ــم الر�سائــل التــي يزيــد وزنهــا علــى ()250
مائتني وخم�سني جراما بالطرق املنا�سبة واملمكنة .
 - 2ا�ستالم وتخلي�ص وفرز وتوزيع وت�سليم الطرود الربيدية التي يزيد وزنها على
( )5خم�سة كيلوجرامات بالطرق املنا�سبة واملمكنة .
 - 3خدمات الر�سائل امل�سجلة .
 - 4خدمات الر�سائل امل�ؤمنة .
 - 5ا�ستالم وتخلي�ص وفرز وتوزيع وت�سليم املطبوعات والرزم الربيدية ال�صغرية .
املـــادة ( ) 22
يكون تقدمي اخلدمات املرتبطة من خالل ال�شركة �أواملرخ�ص له  ،وذلك وفقا ل�شروط
الرتخي�ص ال�صادر لكل منهما  ،ودون �إخالل ب�أحكام القانون امل�صرفـي .
املـــادة ( ) 23
يجوز ملقدم اخلدمات الربيدية �إبرام العقود الالزمة مع الغري لتقدمي بع�ض اخلدمات
الربيدية واخلدمات املرتبطة املرخ�ص له بتقدميها بعد موافقة الهيئة  ،ويكون املتعاقد
معه فـي عالقته بالغري فيما يقدمه من خدمات نائبا عن مقدم اخلدمات الربيدية  ،وذلك
فـي نطاق تطبيق �أحكام امل�س�ؤولية املدنية  ،وامل�س�ؤولية الإدارية �أمام الهيئة  ،وذلك دون
الإخالل بامل�س�ؤولية اجلزائية للمتعاقد معه عما يقع منه باملخالفة لأحكام هذا القانون .

الف�صل اخلام�س
واجبات مقدم اخلدمات الربيدية وم�س�ؤولياته
املـــادة ( ) 24
يلتزم مقدم اخلدمات الربيدية فـي ممار�سة ن�شاطه بالآتي :
 - 1التقيد بال�سيا�سة العامة لقطاع الربيد .
 - 2التقيد بالتزامات ال�سلطنة املقررة مبوجب االتفاقيات الدولية ذات ال�صلة باخلدمات
الربيدية املعمول بها فـي ال�سلطنة .
 - 3تقدمي اخلدمات الربيدية واخلدمات املرتبطة جلميع املنتفعني دون متييز ومقابل
التعرفة املقررة .
� - 4إتاحــة معلومــات تف�صيليــة عــن اخلدمـات الربيدية واخلدم ــات املرتبط ــة املرخــ�ص
له بتقدميها وم�ستويات جودتها والتعرفة املقررة لها والإجراءات الواجب اتباعها
للتمتـع بهــا  ،وحتديث تلك املعلومــات ب�صــورة منتظمـة ون�شرها بالو�سائــل املتاحــة
واملمكنة  ،وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة .
 - 5مراعاة �أحكام الالئحة والقرارات ال�صادرة من الهيئة تنفيذا لأحكام هذا القانون
و�شروط الرتخي�ص املمنوح له .
�	- 6إم�ساك ال�سجالت الالزمة ملمار�سة الن�شاط والتي حتددها الالئحة .
 - 7متكني موظفـي الهيئة املخولني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية فـي تطبيق �أحكام هذا
القان ــون من دخــول مكاتــب الربيــد وغريه ــا من الأماك ــن ذات ال�صلــة واالطالع
على ما بها من �أوراق وم�ستندات و�سجالت و�أنظمة وغريها  ،وذلك عند ممار�ستهم
ل�صالحياتهم املقررة قانونا .
املـــادة ( ) 25
يحظر على مقدم اخلدمات الربيدية القيام ب�أي من الأعمال الآتية :
 - 1تقدمي خدمات تتعلق ببعائث حتتوي على مواد ممنوع تداولها مبوجب القوانني
واللوائح واالتفاقيات الدولية ذات ال�صلة املعمول بها فـي ال�سلطنة وب�صفة خا�صة
الآتي :

�أ  -البعائث التي حتتوي على مواد خمدرة �أو م�ؤثرات عقلية �أو مواد �سامة وغريها
من املــواد التـي جترم القوانني �إحرازها �أو حيازتها �أو تداولها �أو تعاطيهــا �إال
ما ا�ستثني منها بن�ص خا�ص .
ب  -البعائث التي حتتوي على مواد قابلة لالنفجار �أو اال�شتعال وغريها من املواد
اخلطرة .
ج  -البعائث التي حتتوي على مواد م�شعة  ،ما مل تكن مهي�أة لنقلها وفق معايري
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومر�سلة من �أ�شخا�ص �أو جهات م�صرح لها
قانونا من قبل اجلهات املخت�صة .
د  -البعائــث الت ــي حتتــوي على مواد تنطــوي علـى �إخــالل بالنظــام العـام �أو الآداب
�أو امل�سا�س بالأديان �أو تكون منافية للأخالق .
هـ  -البعائث التي حتتوي على البالتني �أو الذهب �أو الف�ضة �أو املجوهرات و�أي
�أ�شياء �أخرى ثمينة �إذا كانت قيمتها جتاوز احلدود التي تبينها الالئحة .
و  -البعائث التي حتتوي على مواد بحكم طبيعتها �أو حزمها �أو تغليفها يكون
من �ش�أنها �إتالف البعائث الربيدية الأخرى �أو املعدات الربيدية �أو تلويثها
ب�صورة �ضارة �أو �إعاقة تقدمي اخلدمات الربيدية �أو كانت متثل خطرا على
موظفـي مقدم اخلدمات الربيدية .
ز  -البعائث التي حتتوي على الأ�شياء املحظور قانونا ا�ستريادها �أو ت�صديرها
�أو تداولها �أو التعامل عليها ب�أي �صورة كانت وفقا للقوانني املعمول بها فـي
ال�سلطنة .
 - 2م�صادرة البعائث الربيدية .
 - 3فحــ�ص �أو حج ــز �أو الت�صــرف ف ــي البعائ ــث الربيدي ــة �إال فـي الأح ــوال وبالكيفيــة
املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون والقوانني ال�سارية واالتفاقيات الدولية ذات ال�صلة
املعمول بها فـي ال�سلطنة  ،وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة .
املـــادة ( ) 26
تكون م�س�ؤولية مقدم اخلدمات الربيدية بالتعوي�ض عن فقد �أو تلف البعائث الربيدية
�أو تعطل �أو ت�أخر ت�سليمها �إىل املر�سل �إليه وكذلك الإعفاء من تلك امل�س�ؤولية فـي احلاالت

وفـي احلدود املن�صو�ص عليها فـي االتفاقيات الدولية ذات ال�صلة املعمول بها فـي ال�سلطنة ،
وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة .
املـــادة ( ) 27
تنتهي امل�س�ؤولية املدنية ملقدم اخلدمات الربيدية عن البعائث الربيدية امل�سجلة �أو امل�ؤمن
عليها مبجرد ت�سليمها قانونا �إىل املر�سل �إليه � ،أو الت�صرف فيها  ،وذلك على النحو الذي
تبينه الالئحة .
املـــادة ( ) 28
دون �إخالل ب�أي م�س�ؤولية جزائية �أو مدنية قد تن�ش�أ وفقا لأحكام القوانني ال�سارية � ،إذا �أخل
مقدم اخلدمات الربيدية ب�أي من التزاماته املقررة مبوجب �أحكام هذا القانون والالئحة
والقرارات املنفذة لأحكامه �أو الرتخي�ص املمنوح له  ،يجوز للهيئة �أن تتخذ حياله  -بح�سب
ج�سامة املخالفة  -تدبريا �أو �أكرث من التدابري الآتية :
�	- 1إنذاره كتابة لإزالة �أ�سباب املخالفة خالل �أجل حتدده .
 - 2توقيع غرامة مالية بواقع خم�سني رياال عمانيا عن كل يوم ت�ستمر فيه املخالفة
على �أال يزيد جمموع مبالغها على خم�سة �آالف ريال عماين .
 - 3تعيني مدققني لتقييم �أداء مقدم اخلدمات الربيدية .
 - 4وقف الرتخي�ص مدة ال تقل عن �شهر وال تزيد على �ستة �أ�شهر  ،مع مراعاة �ضمان
توفري اخلدمات الربيدية حمل الرتخي�ص املوقوف طوال مدة الوقف  ،وذلك من
خالل مقدم خدمات بريدية �آخر يتم تكليفه للقيام بذلك وحتدد حقوقه فـي تلك
احلالة على النحو الذي تبينه الالئحة .
الف�صل ال�ساد�س
تعرفة اخلدمات الربيدية
املـــادة ( ) 29
حتدد تعرفة اخلدمات الربيدية بقرار من رئي�س املجل�س بناء على اقرتاح مقدم اخلدمات
الربيدية  ،ويعترب م�ضي ثالثني يوم عمل من تاريخ تقدمي االقرتاح �إىل الهيئة دون البت
فيه قرارا بالرف�ض .

املـــادة ( ) 30
تلتزم الهيئة فـي حتديد تعرفة اخلدمات الربيدية بال�ضوابط الآتية :
�	- 1أن تكــون منا�سبة عل ــى نح ــو ميك ــن املنتفعني مــن التمتــع باخلدم ــات الربيديــة
واخلدمات املرتبطة .
�	- 2أن تك ــون موح ــدة بالن�سب ــة لك ــل نــوع من �أنــواع اخلدم ــات الربيدي ــة ودون تفرق ــة
فـي ذلك بني املنتفعني �أ�صحاب املراكز القانونية املتماثلة .
�	- 3أن تكــون مبنيــة على �أ�ســا�س التكلفــة الفعليــة للخدمــة م�ضافــا �إليهــا هام ــ�ش ربــح
معقول .
املـــادة ( ) 31
يجوز للهيئة من تلقاء نف�سها بعد الت�شاور مع مقدم اخلدمات الربيدية �أو بناء على اقرتاح
الأخري مراجعة وتعديل تعرفة اخلدمات الربيدية فـي �ضوء متغريات ال�سوق  ،ويكون ذلك
وفق �ضوابط مو�ضوعية على النحو الذي تبينه الالئحة .
الف�صل ال�سابع
الناقل
املـــادة ( ) 32
يجوز ملقدم اخلدمات الربيدية التعاقد مع الغري لنقل البعائث الربيدية داخل ال�سلطنة
�أو عرب حدودها  ،وحتدد �أجرة الناقل فـي هذه احلالة مبوجب العقد املربم بينهما .
املـــادة ( ) 33
ال يجوز لأي ناقل على و�شك التحرك �أو الإقالع �أو الإبحار رف�ض نقل �أي بعائث بريدية
بناء على طلب مقدم اخلدمات الربيدية ولو مل يكن هناك عقد قائم بينهما  ،وتكون
الأجــرة امل�ستحقة للناقل فـي ه ــذه احلال ــة هي تعرفـ ــة النق ــل املحـ ــددة �سلف ـ ــا من الهيئ ــة ،
�أو �أجرة املثل فـي حالة تعذر ذلك .

املـــادة ( ) 34
حتدد تعرفة نقل البعائث الربيدية بقرار من الهيئة بناء على اقرتاح مقدم اخلدمات
الربيدية وبعد درا�سة ال�سوق  ،ويجوز للهيئة مراجعة وتعديل تلك التعرفة بذات الطريقة
فـي �ضوء متغريات ال�سوق ووفق �ضوابط مو�ضوعية  ،وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة .
املـــادة ( ) 35
يلتزم الناقل فـي جميع الأحوال بالآتي :
 - 1ا�ستالم البعائث الربيدية من مقدم اخلدمات الربيدية �أو من ميثله  ،و�إعطائه
�إي�صاال يفيد اال�ستالم �إذا طلب منه ذلك .
�	- 2إدراج موا�صفات البعائث الربيدية فـي ك�شف الب�ضائع امل�شحونة .
� - 3شحن البعائث الربيدية بعناية فـي مكان �آمن وجاف ومقاوم للآفات فـي و�سيلة
النقل  ،وغلقها ب�إحكام وعزلها عن غريها من الأ�شياء الأخرى .
 - 4تو�صيل البعائث الربيدية �إىل املكان املتفق عليه .
 - 5ت�سليم البعائث الربيدية �إىل مقدم اخلدمات الربيدية �أو من ميثله فـي املكان املتفق
عليه  ،ويلتزم مقدم اخلدمات الربيدية �أو من ميثله ب�إعطاء الناقل �إي�صاال يفيد
اال�ستالم �إذا طلب الأخري ذلك .
املـــادة ( ) 36
يكون الناقل م�س�ؤوال بالتعوي�ض عن الأ�ضرار التي تلحق مبقدم اخلدمات الربيدية ب�سبب
�إخالله ب�أحد التزاماته املن�صو�ص عليها فـي البنود �أرقام ( )5 ، 4 ، 3 ، 2من امل ــادة ( )35من
هذا القانون .
املـــادة ( ) 37
يجوز لل�سلطات املخت�صة بناء على طلب مقدم اخلدمات الربيدية وقف تخلي�ص �إجراءات
الرحلــة بالن�سبــة للناقل جــوا �أو بحــرا  ،ووقــف الن�شــاط بالن�سبــة للناقــل بــرا للمــدة التــي
حتددها تلك ال�سلطات  ،وذلك �إذا كانت هنالك دالئل جدية على �إخالل الناقل ب�أحد
التزاماته املن�صو�ص عليها فـي البند رقم ( )1من امل ــادة ( )35من هذا القانون .

الف�صل الثامن
العقوبات
املـــادة ( ) 38
يعاقب كل من يقوم بتقدمي خدمات بريدية �أو مرتبطة دون ترخي�ص باملخالفة لأحكام
هذا القانون بغرامة ال تقل عن (� )1000ألف ريال عماين وال تزيد على مائة �ألف ريال
وت�ضاعف العقوبة فـي حال التكرار .
املـــادة ( ) 39
يعاقب كل من يقوم ب�إر�سال بعائث بريدية حتتوي على بعائث بريدية �أخرى موجهة �إىل
�شخ�ص �أو �أ�شخا�ص �آخرين لت�سليمها �إليهم من خالل املر�سل �إليه �أو القاطنني معه بق�صد
التهرب من تعرفة اخلدمات الربيدية بغرامة تعادل ع�شرة �أمثال التعرفة املقررة لكل
بعيثة بريدية مت �ضبطها .
املـــادة ( ) 40
يعاقـب كــل من يقـوم عمـدا ب�إت ــالف �أو �سرقــة �أدوات �أو معدات �أو �آالت �أو �أجهزة �أو من�ش ـ�آت
معدة من قبل مقدم خدمات بريدية لال�ستخدام فـي ممار�سة ن�شاطه املرخ�ص به وفقا
لأحكــام هــذا القانون بال�سجـن مدة ال تقــل عن �ستة �أ�شهـر وال تزيد علــى ث ــالث �سن ــوات
وبغرامة ال تقل عن (� )1000ألف ريال عماين وال تزيد على ( )5000خم�سة �آالف ريال
عماين �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني .
املـــادة ( ) 41
يعاقب كل من يقوم با�صطناع �أو تقليد طابع بريد بغر�ض ا�ستعماله فـي التخلي�ص على
بعائــث بريدي ــة � ،أو با�ستعم ــال طابــع بري ــد له ــذا الغــر�ض �إذا ك ــان هــذا الطاب ــع م�صطنعــا
�أو مقلدا �أو �سبق ا�ستعماله وهو يعلم بذلك بال�سجن مدة ال تقل عن �شهر وال تزيد على
�ستة �أ�شهر وبغرامة ال تقل عن ( )100مائة ريال عماين وال تزيد على ( )500خم�سمائة
ريال عماين �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني .

ويحكم فـي جميع الأحوال مب�صادرة طوابع الربيد امل�صطنعة �أو املقلدة والآالت والأدوات
والأجهزة التي ا�ستخدمت فـي ارتكاب اجلرمية  ،وذلك دون الإخالل بحقوق الغري ح�سن
النية .
املـــادة ( ) 42
يعاقــب ك ــل من يقوم ب�إر�س ــال بعائ ــث بريدي ــة حتتوي على مواد م�شعـة �أو قابلة لالنفجـار
�أو اال�شتعــال عب ــر الربيــد باملخالفة لأحكام هــذا القان ــون وهــو يعل ــم بذلك بال�سج ــن م ــدة
ال تقل عن �سبع �سنوات وبغرامة ال تقل عن ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين وال تزيد على
( )10٫000ع�شرة �آالف ريال عماين .
ويحك ــم مب�ص ــادرة البعائث الربيدية التـي حتتوي علــى املـ ــواد امل�شعة �أو القابل ــة لالنفج ــار
�أو اال�شتعال وذلك فـي الأحوال التي تكون فيها حيازة تلك املواد جمرمة مبوجب �أحكام �أي
قانون �آخر .
املـــادة ( ) 43
يعاقب كل من يقوم ب�إر�سال بعائث بريدية حتتوي على مواد خمدرة �أو م�ؤثرات عقلية
عرب الربيد باملخالفة لأحكام هذا القانون وهو يعلم بذلك بال�سجن مدة ال تقل عن خم�س
�سنوات وبغرامة ال تقل عن ( )3000ثالثة �آالف ريال عماين وال تزيد على ( )10٫000ع�شرة
�آالف ريال عماين .
ويحكم مب�صادرة البعائث الربيدية التي حتتوي على املواد املخدرة �أو امل�ؤثرات العقلية فـي
الأحوال التي تكون فيها حيازتها جمرمة مبوجب �أحكام �أي قانون �آخر .
املـــادة ( ) 44
يعاقب كل من يقوم ب�إر�سال بعائث بريدية حتتوي على مواد خملة بالنظام العام �أو الآداب
العامة �أو منافية للأخالق �أو تنطوي على م�سا�س بالأديان وهو يعلم بذلك بال�سجن مدة
ال تقل عن �سنة وال تزيد على ثالث �سنوات وبغرامة ال تقل عن (� )1000ألف ريال عماين
وال تزيد على ( )3000ثالثة �آالف ريال عماين �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني .

ويحكم فـي جميع الأحوال مب�صادرة البعائث الربيدية التي حتتوي على مواد خملة
بالنظام العام �أو الآداب العامة �أو منافية للأخالق �أو تنطوي على م�سا�س بالأديان .
املـــادة ( ) 45
يعاقــب كل مــن يقــوم عبـر الربيــد ب�إر�س ــال �أي مــواد من �ش�أنهــا �إتــالف � ،أو تلويــث بعائــث
بريدية �أو معدات �أو �أدوات خا�صة مبقدم اخلدمات الربيدية ب�صورة �ضارة وهو يعلم بذلك
بال�سجن مدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر وال تزيد على �سنة وبغرامة ال تقل عن ( )100مائة
ريال عماين وال تزيد على ( )500خم�سمائة ريال عماين �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني .
املـــادة ( ) 46
يعاقب كل من يقوم ب�سرقة بعيثة بريدية � ،أو حيازة �أو تداول بعيثة بريدية م�سروقة وهو
يعلم بذلك � ،أو يقوم عمدا بتبديل حمتوى بعيثة بريدية �أو يت�سبب عمدا فـي فقد �أو تلف
بعيثـ ــة بريديــة  ،بال�سج ــن مـ ــدة ال تقـ ــل ع ــن �سن ــة وال تزيــد على �سنتني وبغرامــة ال تقــل
عن ( )500خم�سمائة ريال عماين وال تزيد على (� )1000ألف ريال عماين �أو ب�إحدى هاتني
العقوبتني وفـي حالة الإهمال تكون العقوبة هي الغرامة فقط .
املـــادة ( ) 47
يعاقب كل من يقوم عمدا بانتهاك �سرية بعيثة بريدية باملخالفة لأحكام هذا القانون
بال�سجن مدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر وال تزيد على �سنة وبغرامة ال تقل عن ( )500خم�سمائة
ريال عماين وال تزيد على (� )1000ألف ريال عماين �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني وت�ضاعف
عقوبة الغرامة فـي حال التكرار .
وتكون العقوبة هي ال�سجن مدة ال تقل عن �سنة �إذا مت ا�ستخدام املعلومات والبيانات
املتح�صلة من جرمية انتهاك �سرية البعائث الربيدية فـي ابتزاز �أ�صحابها �أو الغري �أو الإ�ضرار
بهم على �أي وجه .
املـــادة ( ) 48
يعاقب كل من يقوم عمدا ب�إعاقة �أو ت�أخري نقل �أو توزيع بعيثة بريدية � ،أو ت�سليمها باملخالفة

لأحكام هذا القانون �أو الالئحة �أو القرارات ال�صادرة تنفيذا لأحكامه � ،أو با�ستالم بعيثة
بريدية دون وجه حق بناء على الإدالء مبعلومات كاذبة  ،بال�سجن مدة ال تقل عن �ستة
�أ�شهر وغرامة ال تقل عن ( )200مائتي ريال عماين وال تزيد على خم�سمائة ريال عماين ،
وفـي حالة الإهمال تكون العقوبة فقط غرامة مقدارها ( )100مائة ريال عماين .
املـــادة ( ) 49
يعاقب كل ناقل ميتنع عن ا�ستالم بعائث بريدية لنقلها �أو عن �إعطاء �إي�صال يفيد ا�ستالمها
باملخالفة لأحكام هذا القانون بغرامة ال تقل عن ( )500خم�سمائة ريال عماين وال تزيد
على (� )1000ألف ريال عماين .
املـــادة ( ) 50
ال تخل العقوبات املن�صو�ص عليها فـي هذا الف�صل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون �آخر .
الف�صل التا�سع
�أحكام ختامية
املـــادة ( ) 51
يخول موظفو الهيئة الذين ي�صدر بتحديدهم قرار من وزير العدل باالتفاق مع الوزير
بناء على تر�شيح الهيئة �صفة ال�ضبطية الق�ضائية فـي نطاق تطبيق �أحكام هذا القانون .
املـــادة ( ) 52
ت�سري على موظفـي الهيئة فيما يتعلق باخلدمات الربيدية واملرتبطة املن�صو�ص عليها
فـي هذا القانون �أحكام املادتني ( )43( ، )42من قانون تنظيم االت�صاالت .
املـــادة ( ) 53
ال تخل �أحكام هذا القانون باالتفاقيات الدولية ذات ال�صلة باخلدمات الربيدية املعمول
بها فـي ال�سلطنة .

املـــادة ( ) 54
ي�صدر رئي�س املجل�س الالئحة وغريها من القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون ،
و�إل ــى �أن ت�ص ــدر ي�ستم ــر العـم ــل باللوائ ــح والقـ ــرارات ال�ساري ــة فـي تاريخ العم ــل ب ــه فيم ــا
ال يتعار�ض مع �أحكامه .
املـــادة ( ) 55
يلــغى قان ــون اخلدمــة الربيديــة ال�صادر باملر�س ــوم ال�سلطانــي رقم  ، 80/27كما يلغــى كل
ما يخالف هذا القانون �أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املـــادة ( ) 56
على �شركة بريد عمان وغريها من مقدمي اخلدمات الربيدية العاملني فـي ال�سلطنة
فـي تاريخ العمل بهذا القانون توفيق �أو�ضاعهم وفقا لأحكامه خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ
العمل به  ،ويجوز بقرار من جمل�س الوزراء مد تلك املدة ملدة مماثلة .
املـــادة ( ) 57
يعمل بهذا القانون من اليوم التايل لتاريخ ن�شره فـي اجلريدة الر�سمية .

