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 ٧من  ١الصفحة 

 

        مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

 هـ ١٢/٠٧/١٤٤٠وAرخي ) ٤٠٣ (مت ٕاصدار هذه الوثیقة بناء �ىل املهام التنظميیة املس�ندة /لهیئة وفق قرار جملس الوزراء رمق
  UشSٔن تويل هیئة االتصاالت وتقMیة املعلومات KخIصاصات التنظميیة والرقابیة لقطاع الربید.

        `ن لقطاع الربید.املس�تف�داليت حتمي حقوق  امللزمة وهتدف هذه الوثیقة ٕاىل وضع القوا�د العامة
        

        dٔحاكم �امةdٔحاكم �امةdٔحاكم �امةdٔحاكم �امة    املادة اbٔوىل:املادة اbٔوىل:املادة اbٔوىل:املادة اbٔوىل:
 .يف اململكة العربیة السعودیةاملرخصني لربید ق هذه الوثیقة �ىل مجیع مقديم �دمات اتطب .١
 حيرض �ىل مقدم اخلدمة dٔي ممارسات ختالف هذه القوا�د. .٢
wلیة، مع هذه الوثیقة تنف�ذ dٔي ٕاجراء خطيعندما تتطلب  .٣ d نظمةdٔ لیًا بواسطةw d ٔوd ،فٕانه ميكن تنف�ذه ٕالكرتونیًا ،

  ن الهیئة يف هذا الشSٔن.عإاللكرتونیة، وما یصدر مرا�ات اbٔنظمة وا/لواحئ والقرارات املنظمة /لتعامالت 
وردت يف dٔي dٔنظمة dٔو لواحئ dٔو قرارات dٔو اتفاق�ات dٔو و�ئق dٔخرى  /لمس�تف�دال تق�د هذه الوثیقة dٔي حقوق  .٤

  معمول هبا يف اململكة.
 /لمس�تف�دقوق جيب dٔن �كون عقود مقديم اخلدمة لتقدمي �دمهتم مIوافقة مع هذه الوثیقة ومبا ال یتعارض مع dٔي ح .٥

  وردت يف dٔي dٔنظمة dٔو لواحئ dٔو قرارات dٔو اتفاق�ات dٔو و�ئق dٔخرى معمول هبا يف اململكة.
متكن  هاتف�ة وٕالكرتونیة مع مقدم اخلدمة، و�ىل مقدم اخلدمة توفري قMوات مIعددة وسه� التواصل حيق /لمس�تف�د .٦

  ت توفري وسائل مMاس�بة �وي KحIیا�ات اخلاصة.مع مرا�ا وت��ع البعیثات املرس�، املس�تف�د من التواصل معه،
 �ىل مقدم اخلدمة �رش هذه الوثیقة �رب موقعه إاللكرتوين. .٧

  

        القوا�د العامة محلایة حقوق املس�تف�د`ن:القوا�د العامة محلایة حقوق املس�تف�د`ن:القوا�د العامة محلایة حقوق املس�تف�د`ن:القوا�د العامة محلایة حقوق املس�تف�د`ن: ::::املادة الثانیةاملادة الثانیةاملادة الثانیةاملادة الثانیة

 هبا Kلزتامالواجب �ىل مقدم اخلدمة العامة محلایة حقوق املس�تف�د`ن  تتضمن هذه املادة احلد اbٔدىن من القوا�د .١
  :ما یيل ومجملها

 ٔd.  اخلدمة �ىل يف احلصول املس�تف�د حق. 
 يف احلصول �ىل املعلومات الصحی¡ة. املس�تف�د حق  .ب
  اخلدمة £لسعر املعلن عنه.احلصول �ىل يف  املس�تف�د حق  .ت
   .جودة التجربةحتسني و  ،يف احلصول �ىل ضامن جودة اخلدمة املس�تف�د حق  .ث
  .معلوماتهه ورسیة يف ا§رتام خصوصی املس�تف�د حق  .ج
  يف معاجلة شكواه. املس�تف�د حق  .ح
 .يف التوعیة املس�تف�د حق  .خ

 مبا من شSٔنه حامیة هذه احلقوق وفق التفصیل التايل ¡د dٔدىن:  Kلزتام�ىل مقدم اخلدمة  .٢
 ٔd ٔd ٔd ٔd....  اخلدمة: اخلدمة: اخلدمة: اخلدمة: �ىل �ىل �ىل �ىل يف احلصول يف احلصول يف احلصول يف احلصول     املس�تف�داملس�تف�داملس�تف�داملس�تف�د    حقحقحقحق    

من مضن ، ما مل �كن اخلدمة حمل الطلب ل±ست لطا¯هباتقدمي اخلدمة �ىل مقدم اخلدمة جيب  . . . . ١١١١
    الزتاماته املرخص ¶ بتقدميها، dٔو ٕاذا و�دت dٔس�باب نظام�ة متنعه من تقدميها.
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 ٧من  ٢الصفحة 

 

     يف عقد اخلدمة. املس�تف�دیلزتم مقدم اخلدمة بتقدمي اخلدمة حبسب ما مت االتفاق �لیه مع  . . . . ٢٢٢٢
Kن�شار والتوزیع اجلغرايف یلزتم مقدم اخلدمة بتوفري مMافذ اكف�ة لتقدمي �دماته، مع مرا�ات  . . . . ٣٣٣٣

    /لمس�تف�د`ن.
    يف احلصول �ىل املعلومات الصحی¡ة: يف احلصول �ىل املعلومات الصحی¡ة: يف احلصول �ىل املعلومات الصحی¡ة: يف احلصول �ىل املعلومات الصحی¡ة:     املس�تف�داملس�تف�داملس�تف�داملس�تف�د    حقحقحقحق  ....بببب

لقة بتقدمي �دماته /لعموم �رب مMصاته عجيب �ىل مقدم اخلدمة dٔن ی«رش مجیع املعلومات املت . . . . ١١١١
املعلومات  ¾شمل هذه �ىل dٔن و�زوید الهیئة ب«س½ة مهنا، كرتونیة، ويف مMافذ تقدمي اخلدمة،إالل

    حبد dٔدىن ما یيل: 
 ٔd.   اخلدمات اليت یمت تقدميها /لمس�تف�د.تفاصیل 

دفعه مطلوب  مقابل مايلوdٔي  ،وÁشمل ذÀ تعرفة اخلدمة ،اخلدماتتفاصیل dٔسعار   .ب
 .املس�تف�دمن 

 لتنفذ اخلدمة. املتفق �لیهوقت ال  .ت
 .خلدمة، واملس�تف�دمقدم افاصیل رشوط والزتامات ت  .ث
 قوا�د وٕاجراءات التعویض، وٕا�ادة املقابل املايل.  .ج
 .ٕا�الل مقدم اخلدمة dٔو املس�تف�د £لزتاماتهاملرتتبة �ىل اbٓ�ر   .ح
 املس�تف�د`ن. شاكوىٕاجراءات التعامل مع   .خ
 .معایري جودة اخلدمات  .د
 التعامل مع املواد اليت تعذر ¾سلميها. قوا�د واجراءات  .ذ
 .-ٕان و�دت-عروض  فاصیل dٔي خصومات dٔوت  .ر
عند جتاوز هذه الق�ود تفاصیل dٔي ق�ود dٔو اس�تMÇاءات �ىل اخلدمة، وdٔي رسوم س�تطبق   .ز

 .-ٕان و�دت  –dٔو Kس�تMÇاءات 
 طلب ٕا�ادة البعیثة، dٔو تعدیل العنوان املرسل ٕالیه. قوا�د واجراءات  .س
 ، ومMافذ تقدمي �دماته.مقدم اخلدمةواصل مع التو ، عیثاتت��ع الب  وسائل  .ش
 حتدیث §اÎ البعیثة .  .ص
 اbٔس�ئ� واbٔجوبة الشائعة.  .ض

dٔن بعبارات سه� وواحضة، و مكIوبة �dٔاله جيب dٔن �كون مجیع املعلومات املشار ٕا¯هيا يف الفقرة  .٢
 العربیة وإالجنلزيیة. تتوفر £/لغتني

مقدم اخلدمة الق�ام بوصÔف اخلدمÔة dٔو إالعÔالن عهنÔا dٔو عرضهÔا بSٔسÔلوب حيتوي �ىل  �ىلحيظر  .٣
 بیاÕت اكذبة dٔو �اد�ة.

    يف احلصول �ىل املعلومات الصحی¡ة: يف احلصول �ىل املعلومات الصحی¡ة: يف احلصول �ىل املعلومات الصحی¡ة: يف احلصول �ىل املعلومات الصحی¡ة:     املس�تف�داملس�تف�داملس�تف�داملس�تف�د    حقحقحقحق  ....تتتت
dٔو وافق �ىل  ،املس�تف�دعن اخلدمات اليت طلهبا  ال جيوز ملقدم اخلدمة تقايض dٔي مقابل مايل ٕاال .١

 .تقدميها
 من ق�ل ا هو معلن عنه، وموافق �لیه£×الفة ملdٔي مقابل مايل دمة تقايض ال جيوز ملقدم اخل .٢

 يف عقد اخلدمة Uشلك واحض. املس�تف�د
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 ٧من  ٣الصفحة 

 

مت دفعه £لنیابة عن املس�تف�د /لجهات احلكوم�ة ا�ي ايل املقابل امل حتصیلجيوز ملقدم اخلدمة  .٣
 .، مع تقدمي ما یثÛت دفع املبلغ /لجهات احلكوم�ةواملتعلقة £خلدمة حمل التعاقد

 
 يف احلصول �ىل ضامن جودة اخلدمة، وجودة التجربة:يف احلصول �ىل ضامن جودة اخلدمة، وجودة التجربة:يف احلصول �ىل ضامن جودة اخلدمة، وجودة التجربة:يف احلصول �ىل ضامن جودة اخلدمة، وجودة التجربة:املس�تف�د املس�تف�د املس�تف�د املس�تف�د ق ق ق ق حححح  .ث

 املعلن عهنا، وتضمیهنا يف عقد اخلدمة. بضامن جودة اخلدمة املقدمةم زت یلdٔن جيب �ىل مقدم اخلدمة  .١
جيب �ىل مقدم اخلدمة تطبیق قوا�د وٕاجراءات التعویض، وٕا�ادة املقابل املايل املعلن عهنا يف  .٢

 §ال �دم Kلزتام جبودة اخلدمة املقدمة، dٔو تعرض البعیثة /لتلف dٔو النقص dٔو الفقدان.

بناء �ىل نتاجئ  مس�تواهاالعمیل، وق�اسها، ورفع معایري جلودة جتربة جيب �ىل مقدم اخلدمة وضع  .٣

 الق�اسات.

 ::::املس�تف�داملس�تف�داملس�تف�داملس�تف�دخصوصیه ورسیة معلومات خصوصیه ورسیة معلومات خصوصیه ورسیة معلومات خصوصیه ورسیة معلومات     §رتام§رتام§رتام§رتاميف ايف ايف ايف ا    املس�تف�داملس�تف�داملس�تف�داملس�تف�د    حقحقحقحق  .ج

وحام�هيا من  `ن رسیة، وجيب �ىل مقدم اخلدمة احملافظة �ىل رس`هتا،املس�تف�دمجیع معلومات  .١

Kطالع �لهيا، dٔو ختاذ اكفة التدابري الالزمة ملنع الوصول ٕا¯هيا، واالتعدي �لهيا بSٔي وس�ی� اكنت، 

 خيالف اbٔنظمة.dٔو ٕافشاهئا، dٔو �رشها، dٔو اس�ت½داßا dٔو تعدیلها مبا 

`ن ما مل `كن هذا إالفصاح مسموح به املس�تف�دال جيوز ملقدم اخلدمة إالفصاح عن معلومات   .٢

الرصحية،  املس�تف�دوفقًا لãٔنظمة املعمول هبا يف اململكة، dٔو بناًء �ىل موافقة مبوجب مسوغ نظايم 

 dٔو من ميثæ رمسیًا يف ذdٔ ،Àو بناء �ىل طلب من الهیئة.

`ن èهيا، املس�تف�دجيب �ىل مقديم اخلدمة وضع س�یاسات واحضة تق�د Kطالع �ىل معلومات  .٣

 .هول �ىل معلوماتوتوثق dٔي دخ

`ن، وحيظر املس�تف�دحتدید وتعریف dٔغراض طلب ومجع وحفظ معلومات �ىل مقديم اخلدمة  .٤

 .اس�ت½دام تì املعلومات لغري اbٔغراض املفصح عهنا

 £الطالع نظاماً  و�دم السامح لغري املرصح هلم البعیثةحمتوى یلزتم مقدم اخلدمة £حملافظة �ىل  .٥

 .�لیه

 يف معاجلة شكواه:يف معاجلة شكواه:يف معاجلة شكواه:يف معاجلة شكواه:    املس�تف�داملس�تف�داملس�تف�داملس�تف�د    حقحقحقحق      .ح

 تSٔس±س قسم �اص لتلقي وٕادارة ومعاجلة شاكوى املس�تف�د.جيب �ىل مقدم اخلدمة  .١

) یومًا ١٢٠حيق /لمس�تف�د تقدمي شاكواه ٕاىل مقدم اخلدمة، �ىل dٔال یتîاوز Aرخي تقدمي الشكوى ( .٢

 من Aرخي ٕایداع البعیثة.

، �ىل dٔال تتîاوز تف�د`نوواحضة ملعاجلة شاكوى املس�  جيب �ىل مقدم اخلدمة وضع ٕاجراءات حمددة .٣

 ðdٔم من Aرخي تقدمي الشكوى مع مرا�اة اbٓيت: ) عرشة١٠(èیه  الشكوىمدة معاجلة 



  مسودة طلب مرئيات العموم  
  
 

 ٧من  ٤الصفحة 

 

 ٔd.   و �رب االتصالdٔ ة سواء ٕالكرتونیةMا§ًا �رب اكفة الوسائل املمكIن `كون تقدمي الشكوى مdٔ

بوس�ی� وا§دة لتقدمي شكواه، وdٔن  املس�تف�دالهاتفي dٔو احلضور الشخيص، و�دم ٕالزام 

 ون الوصول ٕاىل هذه الوس�ی� واحضًا وسهًال.`ك

dٔن �كون ٕاجراءات معاجلة الشكوى èى مقدم اخلدمة وفق نظام ٕالكرتوين، حتفظ وتوثق   .ب

 ٕاجراءات معاجلة الشكوى من بدایة تقدميها حىت ٕاóالقها. ف�ه

 ورضا العمالء. الشاكوى،dٔن تتوافق هذه إالجراءات مع املعایري اèولیة املتعلقة مبعاجلة   .ت

ملدة املتوقعة ملعاجلة الشكوى �رب رساÎ نصیة ، واõرمق مرجعي لشكواه املس�تف�د �زوید  .ث

)SMSهتاء املدة املتوقøو ورق�ة، ويف §ال اdٔ ٔو ٕالكرتونیةd ( عة ق�ل معاجلة الشكوى جيب

مبس�تîدات معاجلة شكواه، واملدة اجلدیدة املتوقعة ٕالهناهئا مع مرا�اة املدة  املس�تف�د ٕاشعار

 ملعاجلة الشكوى. احملددة

) dٔو SMSعن ن��îة شكواه �رب رساÎ نصیة ( وواحض `زود املس�ت½دم õرد مكIوب  .ج

  ٕالكرتونیة dٔو ورق�ة، وال `كIفى بعبارات خمترصة مúل عبارة (مت معاجلة الشكوى).

èیه مع  املس�تف�د`نجيب �ىل مقدم اخلدمة العمل �ىل �اكمل اbٔنظمة إاللكرتونیة ملعاجلة شاكوى  .٤

  إاللكرتونیة. الهیئةdٔنظمة 

جيب �ىل مقدم اخلدمة حفظ الشكوى املقدمة من العمیل ومجیع إالجراءات اليت متت �لهيا ملدة ال  .٥

  من Aرخي ٕاóالق الشكوى. شهراً  ١٢تقل عن 

دون ق�امه  ،بعد اøهتاء املدة النظام�ة املمنو§ة ملقدم اخلدمة الهیئةٕاىل  شكواهتصعید  /لمس�تف�دجيوز  .٦

dٔو ٕاóالق مقدم اخلدمة /لشكوى بدون معاجلهتا �ىل dٔن `كون ما س�بق �الل  اه،شكو £لرد �ىل 

یومًا من Aرخي ٕاóالق الشكوى من ق�ل مقدم اخلدمة dٔو اøهتاء امله� النظام�ة  ٣٠فرتة ال �زید عن 

جتاوز هذه املدة يف احلاالت اليت یتÛني لها وجود dٔس�باب واقعیة مMعت  /لهیئةاملمنو§ة ¶، وجيوز 

 .�الل تì الفرتة/لهیئة میل من تقدمي شكواه الع 

اس�تMÇاء ق�ول الشكوى ابتداء ق�ل تقدميها ٕاىل مقدم اخلدمة يف احلاالت اليت ¾س�تدعي  /لهیئةجيوز  .٧

  ذÀ.الهیئة التد�ل الرسیع مىت ما رdٔت 

dٔن یوحض وقائعها، وdٔن حيدد طلباته، وdٔن `زود  الهیئةعند تقدمي شكواه ٕاىل  املس�تف�دجيب �ىل  .٨

  مبا تطلبه من بیاÕت dٔو مس�Mدات ختص الشكوى. الهیئة

ٕ£§ا¯هتا ٕاىل مقدم اخلدمة لٕالفادة عهنا  الهیئةوق�ام  الهیئة،شكواه dٔمام  العمیليف §ال تصعید  .٩

 لتايل:الق�ام £) ðdٔم ٣ف�توجب �ىل مقدم اخلدمة �الل مدة ال تتîاوز (

 ٔd.  احملدد.حلل الشكوى £لرتايض �الل امله�  املس�تف�دصل مع التوا 
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 ٧من  ٥الصفحة 

 

، وموقف ٕاجراءات معاجلهتاو ب«س½ة من جسل الشكوى مIضمنًا تفاصیل  الهیئة�زوید   .ب

 مقدم اخلدمة ح�الها.

 ملعلومات واملس�Mدات املطلوبة يف الشكوى.£ الهیئة�زوید   .ت

ومات واملس�Mدات املطلوبة �الل املدة £لتفاصیل واملعل الهیئةيف §ال �دم رد مقدم اخلدمة �ىل  . ١٠

£لبت يف الشكوى وٕاصدار قراراها وفقًا ملا  الهیئةاحملددة dٔو �دم §ل الشكوى £لرتايض فس�تقوم 

  یتوفر dٔماßا من مس�Mدات.

) ٥الصادر يف الشكوى فور تبلیغه به، ومبا ال یتîاوز ( الهیئةجيب �ىل مقدم اخلدمة تنف�ذ قرار  . ١١

  ðdٔم معل. 

وميكن /لهیئة اخلدمة دراسة dٔس�باب الشاكوى املتكررة وٕاجياد §لول �ذریة لها،  مقدم�ىل یتوجب  . ١٢

ٕاذا رdٔت مMاس�بة ذd Àٔن تضع معایري تتعلق بعدد ونوعیة الشاكوى املتكررة وإالجراءات الواجب 

  ٕاتباعها.

وما  یهٕال بتقا̀رر وٕاحصائیات تفصیلیة عن الشاكوى الواردة  الهیئةاخلدمة �زوید  مقدمجيب �ىل  . ١٣

  .الهیئةمن ٕاجراءات ح�الها Uشلك دوري حبسب ما تطلبه  اختذه

ٕاذا اكن املوضوع حمل الزناع dٔي من اbٔمور  مقدم اخلدمةضد املس�تف�د ة شكوى مبعاجل الهیئةختتص  . ١٤

  التالیة:

 ٔd.  .لفة احملتوىA وdٔ قصةÕ بعیثة  

  تSٔخر وصول البعیثة.  .ب

  بعیثة معادة.  .ت

  طلب تعویض.  .ث

  بعیثة مسلمة £خلطSٔ.  .ج

  الهیئة.یقع مضن اخIصاص �الف UشSٔن اخلدمة حمل العقد و dٔي   .ح

  املصعدة ٕا¯هيا مع مرا�اة التايل: املس�تف�د`نوضع ٕاجراءات حمددة ملعاجلة شاكوى ب تقوم الهیئة . ١٥

 ٔd.   ىè ن ال الهیئةحتدید مدد معاجلة الشاكوىdٔ هيا  �ىلè اوز مدة معاجلة الشكوىîتت

يف بعض احلاالت  /لهیئة) یومًا من Aرخي تقدميها حىت ٕاصدار قرار UشSٔهنا، وجيوز ٣٠(

.Àٔطول متدیدها مع ٕاخطار مقدم الشكوى بذd ائیة اليت ¾س�تدعي مدةMÇس�تK  

  تصنیف الشاكوى ووضع معایري ملعاجلة الشاكوى حسب طبیعة اخلدمة حمل الشكوى.     .ب

نیة �ىل جحج قویة dٔو óري و óري م� dٔ هنا óري واقعیة dٔ �دم ق�ول الشكوى فوراً ٕاذا رdٔت  /لهیئةز جيو  . ١٦

dٔو dٔن الهیئة و الطلب �ارج عن اخIصاص dٔ لطلب جمحفًا dٔو dٔن طبیعة الشكوى و اكن اdٔ مكمت� 

  ، مع ٕابالóه UسÛب الرفض.bٔي عبارات óري الئقة تضمیهناالشكوى مكررة dٔو مت 



  مسودة طلب مرئيات العموم  
  
 

 ٧من  ٦الصفحة 

 

اخلدمة ٕاA§ة مجیع مواردمه لفرق التفI±ش dٔو املتابعة dٔو التنف�ذ املتعلقة مبعاجلة جيب �ىل مقديم  . ١٧

 الشاكوى.

 يف توعیته:يف توعیته:يف توعیته:يف توعیته:    املس�تف�داملس�تف�داملس�تف�داملس�تف�د    حقحقحقحق  .خ

، موقعه إاللكرتوين، ومMافذ تقدمي اخلدمة `ن �ىلاملس�تف�د والزتاماتیلزتم مقدم اخلدمة ب«رش حقوق  .١

 حبسب ما حتدده الهیئة.

، وق�اس مدى رضامه ومIابعة املس�تف�د`نط وõرامج لرفع وعي ٕا�داد وتنف�ذ خط�ىل مقدم اخلدمة  .٢

  dٓراهئم ومIطلباهتم.

            عقد اخلدمة:عقد اخلدمة:عقد اخلدمة:عقد اخلدمة:الثالثة: الثالثة: الثالثة: الثالثة: املادة املادة املادة املادة 

 ، �ىل dٔن یضمن حبد dٔدىن ما یيل: عقد �دمة /لمس�تف�دة ی�ىل dٔوراقه الرمس  یصدرجيب �ىل مقدم اخلدمة dٔن  .١
 ٔd.  .تفاصیل اخلدمة املتعاقد �لهيا، واملقابل املايل 

 تفاصیل حمتوى البعیثة حمل العقد، و§ا¯هتا.  .ب
  ، ورمق هویته، و�«س±Iه، ورمق التواصل، عنوانه) .بیاÕت املرسل (امسه اكمالً   .ت
  ) . -موقع ال�سلمي -عنوانه و ، ورمق هویته، و�«س±Iه، ورمق التواصل، بیاÕت املرسل ٕالیه (امسه اكمالً   .ث
  بطریقة موثقة. �dٔذ موافقIه ٕالكرتونیاً ، dٔو تف�د �ىل عقد اخلدمة وكتابة امسهتوق�ع املس�   .ج
  Aرخي عقد اخلدمة.  .ح
  بیاÕت موظف مقدم اخلدمة، وتوق�عه.  .خ
  .املس�تف�دٕاقرار موظف مقدم اخلدمة £الطالع والتحقق من dٔصل هویة   .د
  رمق البولیصة.  .ذ

اخلدمة عبء ویقع �ىل مقدم  العقد،ٕاõرام (س�ن�ني) من Aرخي عن حفظ عقد اخلدمة ملدة ال تقل جيب �ىل مقدم اخلدمة  .٢
 عند وجود dٔي øزاع. ٕاثبات موافقة املس�تف�د

 .من عقد اخلدمة ورق�ة dٔو ٕالكرتونیة ب«س½ة ب �ىل مقدم اخلدمة �زوید املس�تف�دجي .٣
جيب �ىل مقدم اخلدمة �زوید املس�تف�د مبا یف�د اس�تالمه bٔي م�لغ دفعه؛ موحضًا به نوع اخلدمة اليت مت سدادها وم�لغ  .٤

  من Aرخي اس�تالم املبلغ. (س�ن�ني)ال تقل عن  وAرخيه، و�ىل مقدم اخلدمة KحIفاظ هبذا املس�Mد ملدة  السداد
�ىل اbٔكرث  ) مخسة عرش یوماً ١٥جيب �ىل مقدم اخلدمة dٔن یعید ٕاىل املس�تف�د، dٔي م�الغ زائدة دفعها، وذÀ �الل ( .٥

 من Aرخي اك�شافها.
  

        : : : : ¾سل¾سل¾سل¾سلميميميمي البعیثة البعیثة البعیثة البعیثةاملادة الرابعة: املادة الرابعة: املادة الرابعة: املادة الرابعة: 

 �ىل مقدم اخلدمة ¾سلمي البعیثة ٕاىل عنوان املرسل ٕالیه، ویعد مسؤوال عن dٔي تSٔ�ري dٔو فقدان dٔو خطSٔ يف ¾سلمي البعیثة. .١
لتحقق من حصة هویة املس�تمل، وٕاثبات / ¾سمل البعیثة ٕاىل املرسل ٕالیه dٔو من یفوضه، و�ىل مقدم اخلدمة وضع ٕاجراءات  .٢

 اس�تالمه.



  مسودة طلب مرئيات العموم  
  
 

 ٧من  ٧الصفحة 

 

 ثة مت ¾سلميها £خلطSٔ.اخلدمة اسرتداد dٔي بعی  �ىل مقدم .٣
قوا�د ، dٔو bٔي سÛب dٓخر، فعىل مقدم اخلدمة تطبیق اس�تالßايف §ال تعذر ¾سلمي البعیثة UسÛب رفض املرسل ٕالیه  .٤

�ىل dٔن �راعي هذه القوا�د �دد مMصاته ومMافذ تقدمي اخلدمة،  املعلنة يف واجراءات التعامل مع املواد اليت تعذر ¾سلميها
 ، وتوافق هذه القوا�د وإالجراءات مع القوا�د اèولیة يف هذا الشSٔن. ال�سمل تمت ٕالجراء الواجب dٔناحملاوالت 

¾سلميها يف جسل �اص موثق ی«شSٔ  لتعامل مع البعیثة اليت تعذر/ إالجراءات اليت متت  وحيفظ �ىل مقدم اخلدمة dٔن یق�د .٥

Àرخي إالجراء املت½ذ )س�ن�ني(ملدة ال تقل عن  لهذا الغرض، وذA من. 

        
        املس�تف�د:املس�تف�د:املس�تف�د:املس�تف�د:    الزتاماتالزتاماتالزتاماتالزتامات    اخلامسة:اخلامسة:اخلامسة:اخلامسة:املادة املادة املادة املادة 

    دفع املقابل املايل ملقدم اخلدمة حبسب املتفق �لیه يف عقد اخلدمة. جيب �ىل املس�تف�د  . . . . ١١١١
ٕاذا مت املقابل املايل ا�ي دفعه مقدم اخلدمة /لجهات احلكوم�ة واملتعلق £خلدمة حمل التعاقد، دفع جيب �ىل املس�تف�د  . . . . ٢٢٢٢

    .املقابل املايل /لجهات احلكوم�ة تقدمي ما یثÛت دفع هذا
    ق�ل توق�ع اس�تالßا. البعیثةالتحقق من سالمة (املس�تمل)  املس�تف�د �ىل . . . . ٣٣٣٣
    . ملقدم اخلدمة ا×تص dٔو �رث �لهيا dٔن `ردها وÁسلمهاسلمت ٕالیه بعیثة ال ختصه،  جيب �ىل لك من . . . . ٤٤٤٤

    
        dٔو تعدیل العنوان:dٔو تعدیل العنوان:dٔو تعدیل العنوان:dٔو تعدیل العنوان:    ٕا�ادة البعیثةٕا�ادة البعیثةٕا�ادة البعیثةٕا�ادة البعیثةاملادة السادسة: طلب املادة السادسة: طلب املادة السادسة: طلب املادة السادسة: طلب 

و�ىل مقدم اخلدمة  ،ق�ل ¾سلميها /لمرسل ٕالیه، املرسل ٕالیهتعدیل عنوان  ٕا�ادة البعیثة، dٔو یطلبجيوز /لمرسل dٔن  .١
مMصاته ومMافذ تقدمي اخلدمة،  �ىلاملعلنة تطبیق قوا�د واجراءات طلب ٕا�ادة البعیثة، dٔو تعدیل العنوان املرسل ٕالیه و 

ا من رسوم قد تطلب من رتتب �لهيیوا�د اèولیة يف هذا الشSٔن، وما الق عمع مرا�اة توافق هذه القوا�د وإالجراءات م
  املس�تف�د.


