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كلمة املدير العام 

اجلاللة  �ساحب  ح�رضة  ملولنا  ال�سامي  النهج  من  اإنطالقا   .. العزاء  عمالوؤنا 

ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم - حفظه الله ورعاه - واخلطط املو�سوعة 

من احلكومة لتحقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة بال�سلطنة، فاإن �رضكة كهرباء 

من  التنمية  اأهداف  لتحقيق  وجه  اأكمل  على  بدورها  �ستقوم  الريفية  املناطق 

خالل توفري الطاقة للمناطق الريفية وباأقل التكاليف املمكنة. 

�سن�سع كافة المكانيات املتاحة واملوارد املتوفرة لدينا للقيام بدورنا على اأكمل 

وجه. كما �سيتم تعزيز قنوات الت�سال معكم من خالل خدمات العمالء بال�رضكة 

وذلك حر�سا منا على تقدمي خدمات متميزة لكم و�سمان قنوات الت�سال بني 

العميل وال�رضكة. 

حيث   ، وبينكم  بيننا  م�سرتكة  جهود  ثمرة  هو  جناحنا  اإن   .. الكرام  م�سرتكينا 

يكون ذلك من خالل توفري اخلدمة وال�ستغالل المثل وتوفري الطاقة بال�سلطنة 

وباأ�سعار خمف�سة هي نعمة من الله. حيث يجب منا جميعا املحافظة عليها 

من خالل احلر�س يف اإ�ستخدامها ورعاية م�سادرها. 

امل�ستقبل يحمل يف طياته اخلري والتطور باإذن الله ، وبرامج التنمية امل�ستدامة 

م�ستمرة يف التقدم ، لذا ف�سنعمل معكم يدا بيدا لن�ساهم يف رفعة وتقدم ومنو 

هذا الوطن املعطاء.  

�سائلني املوىل جلة قدرته كل التوفيق والنجاح. 

 

م. حمد بن �سامل املغدري     

املدير العام 
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اجراءات النظر يف �شكاوي امل�شرتكني 

تو�سح هذه الإجراءات كيفية قيامنا بالف�سل يف ال�سكاوي امل�ستلمة من 

امل�سرتكني غري الرا�سني عن خدماتنا، ونهدف اأن تكون هذه الإجراءات كالتايل:

• وا�سحة وميكن مل�سرتكينا احل�سول عليها ب�سهولة.	

• ت�سمح لنا بالتعامل مع ال�سكاوي ب�سكل فّعال وبطريقة تت�سم ب�رضعة 	

الإ�ستجابة. 

• ت�سمح لنا بالتعلم من �سكاوى امل�سرتكني ب�ساأن اخلدمات التي نقدمها. 	

• ت�سمح لنا بتطوير خدماتنا م�ستقبال.	

• ايجاد حلول منا�سبة ل�سكوى امل�سرتكني ح�سب القوانني والنظمة املتبعة	

و�شوح الإجراءات واحل�شول عليها  

�سوف نعمل على تعزيز توعية امل�سرتكني بهذه الإجراءات مبا يف ذلك:

• ن�رضها ب�سكل بارز على موقعنا الإلكرتوين.	

• اإخطار جميع امل�سرتكني بالإجراءات - على الأقل �سنوياً - على فواترينا اأو عن 	

طريق مطوية تُرفق بفواترينا. 

• تنظيم حملة ترويجية حملية �سنوية يتم تنظيمها بالتن�سيق مع ممثلي 	

املجتمع املحلي. 

• و�سع مل�سقات يف الأماكن العامة مبكاتبنا.  	

يف حالة عدم ر�سائكم عن اخلدمات التي قدمناها لكم اأو عن اأي جانب اآخر  

من اأعمالنا نرجو منكم اإخطارنا بذلك عن طريق تقدمي �سكوى حول املو�سوع.

العناية بعمالء �رشكة كهرباء املناطق الريفية
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كيفية تقدمي ال�شكوى  

من  ممكن  قدر  باأكرب  تزويدنا  منكم  نرجو  �سكوى  تقدمي  يف  رغبتكم  حالة  يف 

من  ولنتمكن  �سحيح،  ب�سكل  فهمها  لنا  ليت�سنى  �سكواكم  عن  التفا�سيل 

بكم  اخلا�سة  الهوية  بطاقة  ورقم  ح�سابكم  رقم  اإن  �سليم.  ب�سكل  حلها 

تزويدنا  منكم  نطلب  باأننا  علما  لنا،  ومفيدة  هامة  بيانات  هي  هاتفكم  ورقم 

باملعلومات ذات ال�سلة بالنزاع ب�سكل ح�رضي.

ميكنكم تقدمي ال�شكاوي بالطرق التالية:

• احل�سور اإىل اأي من مكاتبنا.	

• باإر�سال خطاب لنا.	

• باإر�سال ر�سالة اإلكرتونية لنا )انظر ال�سفحة رقم 11(.	

• بالت�سال هاتفيا مبكاتبنا )انظر ال�سفحة رقم 11(.	

• عن طريق البوابة الإلكرتونية للخدمة الذاتية على العنوان:	

 
 www.electricity.com.om

ويف كل حالة �شوف نقوم بالآتي:

• تاأكيد ا�ستالم �سكواكم.	

• تزويدكم برقم مرجعي مميز.	

• اإفادتكم باأية معلومات اإ�سافية قد نحتاج اإليها من جانبكم.	

• اإفادتكم باخلطوات التالية واجلداول الزمنية لإجراء حتقيقنا.	
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ايجاد حلول منا�شبة لل�شكاوي ح�شب القوانني والنظمة 

املتبعة 

بالن�سبة لل�سكاوى امل�سلمة �سخ�سياً اأو بالهاتف �سوف نوؤكد ا�ستالم ال�سكوى 

وتزويدكم برقم مرجعي فوراً. اأما بالن�سبة لل�سكاوى امل�ستلمة بخطاب اأو بربيد 

اإلكرتوين ف�سوف نقوم بذلك خالل يوم عمل واحد. �سي�سمح لكم الرقم املرجعي 

اجلدول  مكاتبنا.)ح�سب  من  باأي  بالت�سال  وذلك  �سكواكم  �سري  تقدم  مبتابعة 

املرفق (

اخلطوات التالية:-   

�سنبداأ فوراً يف اإجراء حتقيق داخلي يف �سكواكم. �سيتم اإجراء هذا التحقيق من 

قبل خرباء مدربني على نظر ال�سكاوى بغر�س النظر يف كل �سكوى ب�سكل عادل 

ومعقول.

ويف غ�سون )10( اأيام عمل ر�سمية من اإ�ستالم �سكواكم �سوف نقوم مبخاطبتكم 

كتابياً وذلك لإطالعكم على ما هو اخلطاأ و�سببه وما �سنقوم به لو�سع الأمور 

يف ن�سابها ال�سحيح بالن�سبة لكم. كما �سنطلب منكم اإفادتنا عما اإذا كنتم 

را�سني عن اإ�ستجابتنا لل�سكوى.

و�سوف نعتذر لكم عن اأية اأخطاء قد نكون ارتكبناها.)ح�سب القوانني والنظمة 

املتبعة(   

علماً باأننا ن�سعى حلل وت�سوية )95%( من جميع ال�سكاوى يف غ�سون )10( اأيام 

فاإنه لي�س من املمكن حل ال�سكوى بهذه  عمل ر�سمية، ويف حالت قليلة جداً 

ال�رضعة. واإذا كانت �سكواكم هي اإحدى هذه احلالت �سوف نخطركم بال�سبب 

كما �سنفيدكم بتقدم �سري حتقيقنا. ويف هذه احلالة فاإننا ن�سمن الرد عليكم 

خالل 30 يوم عمل ر�سمية من تاريخ اإ�ستالم �سكواكم الأ�سلية. كما �سنطلب 

منكم اإفادتنا عما اإذا كنتم را�سني عن اإ�ستجابتنا.
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ويف حالة عدم ر�شائكم عن ذلك

اإذا كنتم غري را�سني عن تعاملنا مع �سكواكم اأو عن ما �سنقوم به لو�سع الأمور 

ملقابلة  موعد  حتديد  يتم  حتى  بذلك.  اإخطارنا  منكم  نرجو  فاإننا  ن�سابها،  يف 

مدير دائرة خدمة العمالء للنظر فى �سكواكم  عندئذ �سيتم اإر�سال �سكواكم 

تلقائياً اإىل مدير �سوؤون امل�سرتكني بال�رضكة ملراجعتها. كما ميكنكم الت�سال به 

باأنف�سكم حيث توجد بيانات الت�سال به خلف هذه الإجراءات.

�سيحاول املدير على الفور الت�سال بكم ل�سمان فهمه ل�سبب عدم ر�سائكم 

ومن ثم �سيقوم باإجراء املزيد من التحقيقات، وقد يقرتح عليكم طريقة بديلة 

للتعامل مع م�سكلتكم. �سيقوم املدير بذلك خالل مدة اإجمالية قدرها )40( يوم 

عمل من تاريخ اإ�ستالمنا ل�سكواكم الأ�سلية، و�سوف نطلب منكم اإفادتنا عما 

اإذا كنتم را�سني عن رده.

هيئة تنظيم الكهرباء

مت اإعتماد هذه الإجراءات من قبل هيئة تنظيم الكهرباء وفقا لأحكام ال�رضط رقم 

24 من رخ�سة التوزيع والتزويد اخلا�سة بنا.

اإذا حاولنا حل �سكواكم ولكننا مل ن�ستطع و�سع الأمور يف ن�سابها ال�سحيح اأو 

�رضحها ب�سكل �سحيح، اأو اإذا مل نقم بالرد عليكم خالل الفرتة املحددة يف هذه 

الإجراءات، واإذا ما زلتم غري را�سني، فيمكنكم الطلب من هيئة تنظيم الكهرباء 

يف  للف�سل  القانونية  ال�سالحيات  متتلك  الهيئة  باأن  علما  املو�سوع.  يف  النظر 

النزاع والإلزام بتنفيذ �رضوط رخ�ستنا، وذلك ب�رضط ان يتم عر�س ال�سكاوي على 

�رضكة كهرباء املناطق الريفية  و�ستقوم ب�رضح الإجراءات املتبعة لديها ب�سكل 

وا�سح لكم. 
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التعلم من اأخطائنا 

خطاأ  اأي  اأرتكبنا  ح��ال��ة  يف 

اأ�سباب  مبراجعة  ف�سنقوم 

فى  اخلطاأ  وت�سحيح  ال�سكوى 

عدم  وحم��اول��ة  ح��دوث��ه  حالة 

تكراره م�ستقبال ولالإعتذار لكم 

وتقدمي  تكرارها  جتنب  وحماولة   .

خدمات  اأف�سل م�ستقبالً. �سوف 

�سهر  كل  العام  مديرنا  يت�سلم 

ملخ�ساً تنفيذياً حول ال�سكاوي  

املو�سى  والإج��راءات  امل�ستلمة 

من  ن�سخة  �سنقدم  كما  بها. 

تنظيم  هيئة  اإىل  امللخ�س  ذات 

الكهرباء.

كانت  اإذا  فيها،  والف�سل  والتحقيق  الأمور  فهم  م�سوؤولية  عاتقنا  على  تقع 

اأو من خالل  اخلدمة التي تتلقونها من جانبنا رديئة �سواءً ُقدمت من موظفينا 

تقدمي  عدم  يرجى  وال�ستثمار(.  للهند�سة  الوطنية  العمانية  )ال�رضكة  وكالئنا 

�سكوى مبكاتب وكالئنا )ال�رضكة العمانية الوطنية للهند�سة وال�ستثمار(، لأنه 

ب�سكل �سحيح  ب�ساأنها  الإجراءات  اإتخاذ  يتم  ل  بذلك فقد  قيامكم  يف  حالة 

وبالتايل لن تنطبق عليها هذه الإجراءات.

بيانات الت�سال بالهيئة مو�سحة خلف هذه الإجراءات.  



اإجراءات نظر �شكاوى امل�شرتكني

املرحلة الأوىل: الت�سال باملزود

اإذا كانت لديكم م�سكلة يرجى الت�سال 

بنا. �سنوؤكد ا�ستالم �سكواكم فوراً و�سرند 

عليكم عادةً خالل )10( اأيام عمل ر�سمية. 

يف حالت ا�ستثنائية يُ�سمح لنا بالرد خالل 

)30( يوم عمل

املرحلة الثانية: مدير خدمات امل�سرتكني

اإذا مل تكونوا را�سني عن  يرجى اإخطارنا 

�سرنفع  �سكواكم.  مع  تعاملنا  طريقة 

امل�سرتكني  خدمات  مدير  اإىل  �سكواكم 

 )40( خالل  عليكم  يرد  �سوف  وال��ذي 

ا�ستالمنا  تاريخ  من  ر�سمية  عمل  يوم 

ل�سكواكم الأ�سلية.

املرحلة الثالثة: الإحالة اإىل الهيئة

اإذا ما زلتم غري را�سني عن ردنا فيمكنكم 

تنظيم  هيئة  اإىل  �سكواكم  اإحالة 

ال�سالحيات  الهيئة  متتلك  الكهرباء. 

يف  والف�سل  للتحقيق  القانونية 

بالهيئة  الت�سال  ميكنكم  �سكواكم. 

يف اأي وقت ملزيد من امل�سورة ب�ساأن هذه 

الإجراءات.

اأم��ام  ال�ستئناف  الرابعة:  املرحلة 

املحكمة اإذا اأ�سدرت الهيئة قرار ف�سل 

فيه  الطعن  لكم  يحق  فاإنه  النزاع  يف 

املادة  اأحكام  مبوجب  املحكمة  اأم��ام 

)125( من قانون القطاع. 

هل اأنت را�ٍس

هل اأنت را�ٍس

هل اأنت را�ٍس

مت الف�سل يف 

ال�سكوى

مت الف�سل يف 

ال�سكوى

مت الف�سل يف 

ال�سكوى
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بيانات الت�سال

اأرقام هواتف مكاتب ال�رشكة

املكتب

املكتب الرئيسي

مكتب كهرباء مصيرة

مكتب كهرباء هيماء

مكتب كهرباء حمراء الدروع

مكتب كهرباء صاللة

مكتب كهرباء خصب

مكتب كهرباء دبا

مكتب كهرباء محوت
مكتب كهرباء الكحل

مكتب كهرباء الدقم

26836405

26731553

23232106

25688291

23436335

25504256

25448339
25448373
25448318

رقم الهاتف

24473200
محافظة الوسطى

محافظة الظاهرة

محافظة مسندم

محافظة ظفار

26836012

26731552

23232144

25688312

23436071

25504446

رقم الفاكس

24473259

25448394

info@reefiah.comالربيد اللكرتوين
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