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 وسارة الاثصاالت وثِىية املللىمات 

 امشكوىًىوذج تقديه 

  15ُب  جلبئة هذه الاسحمارة الزقاء ثِمليم شٕىي ٓحاةية لملي مشو  الخملمة وإكؼائه مهلة  .1
ً
 لل  الشٕىي. يىما

 ي الزقاء جلبئة الاسحمارة وارسالها لىا.(يىم 15تلمل مزور )إذا ُمد ةحِمليم الشٕىي ولم ثح  شٕىاْ أو لم ثِحىم ةالل  املِترح مً ُب  املشو   .2

م كىخ اسحمارة ػل  الخملمة(ه  أهد صاا  كِمل  .3  الاشتراْ لخملمة الاثصاالت: )صاا  كِمل الاشتراْ يِصمل ةه الصخص الذي ُو

 ولم )الزقاء ثٕملة الاسحمارة(

ٔالة ُاهىهية سارية  اَ و (املال )أٓم  اسحمارة الشٕىي ولًٕ يؼل  مىٗ إًر  ٌل٘ى
 

 املللىمات الصخصية لصاا  كِمل الاشتراْ: .4

م البؼاُة  ___________________لزثاع الاسم ا  ___/____/_____قهة إلاصملار____________الاصملار________________ثاريخ /الجىاسُر

ٖان السًٕ   _______________________________البريمل إلالٕترووه ________________________صىملَو البريمل ________________________م

م هاثٍ ________________________ الهاثٍ الىِا٘ ________________________الهاثٍ الناةد   ______________________خز للحىاص  تُر

  : ة     ًز      ًئة املشتْر  ________________________________________________________________________أخزي امل  ؟  شٓز

 :الِيمة املظاًةالاهترهد / / ثٌاصي  خملمة الاثصاالت .5

 __________________________________/املشو _الخملمةمشو  اسم 

 _____________________________________؟أخزي امل اهترهد    هاثٍ هِا٘   هاثٍ راةد    الشٕىي:   مح الخملمة 

م املزقع  للشٕىي الذي ثم اللص٘ى كليه مً مشو  .6  (.             الخملمة )  الُز

م املشتْر .7  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالددد-ةالخملمة: املزثبؽ  ُر

 ثٌاصي  الشٕىي: الزقاء شزح شٕىاْ )إذا ٓىد مححاقا إلخ مشيمل مً املسااة الزقاء اسحخملام ورُة مىٌصلة وإللاُها ةاالسحمارة( .8

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________

 الخملمة مم شٕىاْ؟ٓيٍ جلام  مشو  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ٓيٍ ثٌظ  أن يِىم مشو  الخملمة ةح  شٕىاْ؟ )ػلباثٗ(

________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 الزقاء ثشويملها ةيسخة مً:

 .(لوير اليمىيين البؼاُة الصخصية أو قىاس السٌز )ساري الصالاية -1

ي  الزسمه  -2 ٔاهد الشٕىي مِملمة مً هير إوسخة مً الحٌىيع او الحٓى  .امللني ةمىطىق الشٕىي ن 

3-  
ً
 .)منا٘: وسخة مً رسالة الشٕىي أو رسائ  إلٕتروهية ةيىٗ وثين املشو ( ما ينبد ثِمليمٗ لشٕىاْ لملي مشو  الخملمة أوال

 .وهية ةيىٗ وثين املشو (املزاسالت مم مشو  الخملمة إن وقملت )منا٘: ًىاثيري اسحمارة ػل  الخملمة أو رسالة الشٕىي أو رسائ  الٕتر -4

 :إرشا ات ثِمليم الشٕىي إلخ الىسارة .9

 الاسحمارة أو إيصالها إليىاي كلماسحخملم أامل اللىاويً الحالية إلرسا٘ هذه  -1
ً
 أهه ال ثىقمل أية رسىم كىخ ثِمليم الشٕىي لملي الىسارة: ا

:  334473 14                     :25237  ص.ب                     :complaints@mtit.gov.ye 

 أيام ووشزح لٗ الخؼىة الحالية. 7سيحىاص  ملٗ خال٘ مملة أُصاها  -2

ين".  -3 ٔاهد شٕىاْ مسحعجلة وال ثححم  الاهحـار هزقى الحىاص  مم إلا ارة اللامة لحىـيم الاثصاالت "مخحص شؤون املشتٓر  إذا 

 إُزار:  .10

ٖام  املخالٌات ٔاًة البياهات الىار ة ا  اسحمارة ثِمليم الشٕىي املِملمة إلخ الىسارة ه  مللىمات صليحةي وثخظم أي مخالٌة لذلٗ  ا

 والجشاءات الىاًذ ا  الىسارة.

يم  _________________________الاسم   ___/___/_________الحاريخ  __________________الحُى

ام الحالية:يمًٕ الاثص لالسحٌسار   ا٘ ةا ُر

 0888808        : 334461 14 الرقم المجاني:

م )  (1مالّ ُر


