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الئحة 

 �شكاوى املنتفعني 

باخلدمات الربيدية

الواردة بها ذات املعنى املن�صو�ص عليه يف قانون تنظيم اخلدمات  والعبارات  للكلمات  اأحكام هذه الالئحة يكون  يف تطبيق 

الربيدية ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2012/71 والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم 2013/89 ما مل يقت�ص �صياق 

الن�ص معنى اآخر.

: املادة)1( 

يحق للمنتفع، يف حالة عدم ر�صاه عن اخلدمة الربيدية املقدمة، اأن يتقدم ب�صكوى اإىل مقدم اخلدمة الربيدية. : املادة )2(

ملقدم  ال�صخ�صية  البطاقة  من  �صورة  به  مرفقا  املرفق،   )1( رقم  للنموذج  وفقا  مكتوبة  وكيله،  اأو  املنتفع  من  ال�صكوى  تقدم 

ال�صكوى اأو جواز �صفره ، ويلتزم مقدم اخلدمة الربيدية، دون اأي تاأخري، بتزويد املنتفع باإي�صال ا�صتالم ال�صكوى وفقا للنموذج 

رقم )2( املرفق.

: املادة )3(

يلتزم مقدم اخلدمة الربيدية بقيد ال�صكوى يف ال�صجل املعد لذلك، ودرا�صتها للبت فيها يف موعد اأق�صاه خم�صة ع�صر يوم عمل 

من تاريخ تقدميها.

ويجوز ملقدم اخلدمة الربيدية، خالل خم�صة اأيام عمل من تاريخ تقدمي ال�صكوى، طلب ا�صتيفاء اأي بيانات اأو م�صتندات تكون 

�صرورية للبت فيها.

كافة  ا�صتيفاء  تاريخ  من  يوم عمل  ع�صر  ال�صكوى خالل خم�صة  بالبت يف  الربيدية  مقدم اخلدمة  يلتزم  االأحوال،  ويف جميع 

البيانات اأوامل�صتندات املطلوبة. 

: املادة )4(
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يلتزم مقدم اخلدمات الربيدية باإخطار مقدم ال�صكوى  بنتيجة البت فيها باأحد الو�صائل االآتية :

الربيد املمتاز و ت�صلم باليد. -1

الفاك�ص. -2

الربيد االإلكرتوين. -3

و فى حالة تعذر ا�صتخدام هذه الو�صائل ، يتم ا�صتخدام الربيد امل�صجل بعلم الو�صول.

: املادة )5(

يلتزم مقدم اخلدمة الربيدية  باحلفاظ على �صرية معلومات املنتفع ال�صخ�صية وعدم ا�صتخدامها اإال لغر�ص  متابعة ال�صكوى، 

بطبيعة  عالقة  لها  التي  االأخرى  الر�صمية  واجلهات  االت�صاالت  تنظيم  لهيئة  اإال  املعلومات  هذه  عن  االإف�صاح  عليه  ويحظر 

ال�صكوى اإذا اقت�صى االأمر ذلك، ، كما يجوز ا�صتخدامها لغر�ص اإن�صاء قاعدة بيانات اح�صائية.

: املادة )6(

يحق للمنتفع  التظلم اإىل هيئة تنظيم االت�صاالت اإن مل يرت�ص بقرار مقدم اخلدمة الربيدية يف ال�صكوى، اأو يف حالة عدم البت 

فى �صكواه خالل املدة املحددة فى املادة )4( من هذه الالئحة.

: املادة )7(
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منوذج رقم )1(

�شكوى رقم      /     20م

ال�صركة / املوؤ�ص�صة

�ص. ب :  ..........      / الرمز:  ............. 

التاريخ :                                                                                                   

الفا�صل: مدير �صركة / موؤ�ص�صة ........................................................املحرتم

حتية طيبة وبعد

اأتقدم اإليكم اأنا املوقع اأدناه بال�صكوى االآتية :

1. بيانات  مقدم  ال�شكوى :

اال�صم  )رباعيًا(

الرمز الربيدي :�صندوق الربيد :

الوالية :املحافظة : 

رقم الهاتف النقال :رقم الهاتف الثابت :

الربيد االإلكرتوين :

الرقم املدين :

�صورة من الهوية ال�صخ�صية :

2. بيانات عن مو�شوع ال�شكوى املقدمة :

البـيـانــــــــــــاتمو�شوع ال�شكوىم

ر�صالة م�صجلة1

الربيد املمتاز2

طرد3

ال�صحن ال�صريع4

�صندوق الربيد5

�صندوق اإيداع الر�صائل6

خدمات مرتبطة)نيابة عن الغري(7

اإر�صـــاليــة8

الربــط البينــي9

اأخـــــرى10
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3. مو�شوع ال�شكوى، والوثائق املرفقة

................................................................................................................................................................1

..................................................................................................................................................................2

.................................................................................................................................................................3

................................................................................................................................................................4

...............................................................................................................................................................5

...............................................................................................................................................................6

منوذج رقم )2(
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اإيــــــــــــ�شال ا�شتـــــــــالم 

�شــكوى رقم     /     20م

ا�صم مقدم ال�صكوى: .................................................................................. 

 ..................................................................................... مو�صوع ال�صكوى: 

الـــــــــتاريـــــخ :          /                /           20م

 ................................................................................ ا�صم املوظف امل�صوؤول: 

 ..................................................................................... التـــــــوقــــــيــــــــــع: 

 ....................................................................... خــــــتم ال�صركة / الــــموؤ�ص�صـــة: 


