


 

 

 

 مـقـدمـة 

 (1)مادة 

أداء الخدمـات مـن خـال    أداة هامة لحماية الحقوق من االنتهاك بشـكل عام، وتحسـن أداء الجمعية برفـع جـودة وسـرعة  تعتبر الشـكاوى 

زه  فالشـكاوى هـي املصبـاح الـذي يسـلط الضـوء علـى مكامـن الخلـل في أداء الـوزارة لتجـاو   وأدائهم، مسـاءلة موظفـي اإلدارة بخصـوص أعمالهـم  

 .ورفـع جـودة ونوعيـة ذلـك األداء وإصالحه 

 

 (2) مادة

 حـق التظلم: 

ال  ا ألحـكام القانـون وهـذه 
ً
ئحـة، عـبر تقديــم طلــب كتابــي ملراجعــة قرارهــا وبيــان هــذا  ال يحـق ألي شـخص أن يتقـدم بشـكوى رسميـة، وفقـ

 القــرار أو إلغائــه.

 

 (3) مادة

 ية: اللواالستقالحيادية 

 أثنـاء البـت في الشـكاوى أو التظلمات والتزام الشـفافية عند اتخاذها لقراراتها في هذا الشـأن.   واالستقالليةتلتـزم الحياديـة  .1

التظلمات  يحق لإلدارة االستعانة بأي شخص من داخل اإلدارة أو من خارجها في حالة االحتياج للمشاركة في دراسة الشكاوى أو  .2

 من أجل املساعدة في اتخاذ القرار املناسب. 

ال .3 القانـون وهـذه  بأحـكام  للجميــع دون  ال االلتـزام  املتســاوية  املنافسـة واملعاملــة  بمـا يخـدم  بنيـا عليهـا  الـي  األهـداف  ئحـة ومراعـاة 

 تمييــز أو محابــاة.

 

 (4مادة )

 الشكـاوى اإلجـراءات الي يتم إتباعهـا تجـاه 

 ووقته في سجل خاص بذلك.  المتسجل جميع الشكاوى املقدمة بما يفيد تاريخ االست .1

 ئحة. ال تراجع الشكاوى املقدمة في املواعيد املحددة في القانون وال .2



 

 

 رفض أي شكوى غير مصحوبة باملستندات املؤيدة لها على أن يرسل رًدا كتابًيا إلى مقدم الشكوى بأسباب الرفض.  .3

 خال خمسـة أيـام من اسـتام الطلب مـع بيان  إذا تضمن .4
ً
ـت الشـكوى طلـب تفسـير كتابـي يقـوم الرئيـس أو مـن ينوبـه بالرد كتابة

 املبررات. 

 بأهداف القانون والئحته التنفيذية خال دراستها ومراجعتها للشكاوى.  االلتزام .5

  نشر قراراتها املتخذة لكل شكوى على حدة.  .6

 البيانات التجارية ملقدمي طلبات الشكاوى. املحافظة على سرية  .7

 

 (5) مادة

ي الشكاوى
 
 الحـاالت الي تنظر فيها اإلدارة ف

  تقوم اإلدارة بالنظر للشكاوى عندما تتوافر أي من الحاالت اآلتي ذكرها وعند عدم توفر أي من الحاالت وهي اآلتي: 

 املشكو عليها.يجب أن تتضمن الشكوى نوع املخالفة الي ارتكبتها الجهة  .1

 يجب أن تقدم الشكوى خال عشرة أيام من تاريخ املخالفة.  .2

 تكون الشكوى كيدية  أاليجب  .3

 

 (6مادة )

 حيات إدارة الشكاوىال اختصاصات وص

حيث  اسـتقبال الشـكاوى والتأكـد مـن أنهـا تدخـل ضمـن اختصاصـات ومسـئوليات اإلدارة مـن حيـث الجهة الي تستهدفها الشكوى ومن ••

 .املشتكي بقبول أو رفض شكواه مع بيان املبررات واألسـبابإعالم املحتوى، و 

 .التحقق من تفاصيل الشكوى خاصة إذا كانت الشكوى غامضة••

 . نيتسجيل الشكوى في سجل وفًقا لنظام خاص وإتباع نظام تصنيف مع••

 

 

 

 

 



 

 

 

 (7) مادة

وط الشكاوى  شر

ي  
وط عامة يجب توفرها ف  : توجد شر  الشكاوى لقبولها ومتابعتها هي

واليتهـا   ▪ ضمن  يدخـل  عمل  أي  أو  لهـا  التابعـة  الفـروع  إحـدى  أو  موظفيهـا  أحـد  أو  نفسـها  اإلدارة  بعمـل  الشـكاوى  تتعلـق  أن 

 . واختصاصها

يـد  يكـون قـد مضـى علـى الشـكوى مـدة طويلـة علـى وقـوع املخالفـة أو اإلجـراء يقدرهـا املستشـار القانونـي نفسـه اعتمـاًدا علـى تحد  أال  ▪

 . فـترة التقادم للطعـن في القـرارات اإلدارية بناء علـى تعليمات واعتبـارات بقـرار يصـدر عن الوزير نفسـه بهـذا الصدد

 

 8) ) مادة

وط الفنية   الشر

وط الفنية واإلجرائية من حيث:   ي الشكاوى الشر
 يجب أن تتوفر ف 

عتمد الشكوى وال تسجل وال ينظر فيها إال بتعبئة النموذج الخاص مع تفاصيل الشكوى املكتوبة تتعبئة النموذج الخاص بالشكوى، ف••

 . أو املطبوعة

 وإبراز اسمه ومسماه الوظيفي.  املشتكي،توقيع ••

 

 9) ) مادة

 آلية ومراحل ومتابعة الشكاوى

تعبئـة النمـوذج الخاص بالشـكاوى    ويتـم  واملقرة، ن طبقـا للوسـائل والطرق املحـددة  ين واملواطنـييتـم اسـتقبال الشـكاوى مكتوبـة مـن املوظفـ •

 للمباشـرة في عمليـة املتابعة.

 .للشكاوى ضمن نظام التصنيف املقر من اإلدارة العامة   متسلسالإعطاء الشكوى رقما  •

واملوضـوع الواحـد إال في تصنـف الشـكوى حسـب املوضـوع، فيتـم اعتبـار الشـكوى الجماعيـة شـكوى واحـدة إذا اشـتركت في نفـس القضيـة   •

 حـاالت خاصـة.

 تصنيف الشكوى بتحديد مضمونها ونوعها وتبًعا للجهة الي تعلقت بها.  •

 تأكد املدير من استيفاء الشكوى التفاصيل الفنية واإلجرائية كافة. •



 

 

ـه الغبأنها أصبحـت في طـور املتابعـة، أو إباملشـتكي بقبـول شـكايته و   بالغفي مـدة أقصاهـا عشـرة أيـام مـن تاريـخ تقديـم الشـكوى، يجـب إ •

 . باالعتـذار عـن متابعتهـا، كتابيـا، مع ذكر األسـباب واملبررات ومـن خال نمـوذج الرد الخـاص بذلك

 م املشـتكي بالخطوات الي سـيتم خالها متابعة شـكواه ضمن سـقف زمني متوقع، ووضعه في صورة آليات العمل. ال إع •

 

 10)) مادة

 االستفسار واالستيضاح عن أية معلومات إضافية 

والبيانــات يحـق لـإلدارة العامـة االستفسـار واالسـتيضاح عـن أية معلومـات إضافية من املشـتكي تراها ضروريــة، والتحقــق بــأن املعلومــات  

 واملســتندات املطلوبــة قــد تم اســتيفاؤها. 

 

 11)) مادة

 نموذج تقديم شكوى 

 ……/……….. /:التاري    خ . اليوم: ..................... 

 ..................... -العنوان: ....................  -الشكوى: اسم مقدم ..................... رقم الهوية: 

 ..................... -والمحمول: رقم الهاتف 

 :  مضمون الشكوى

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 : الوثائق والمرفقات 

 ……………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………….. 

  



 

 

(12)    ةماد   

 ……………  الشكوى:رقم  ……………………تقديمها:  تاريخ

 ….....………… :نوعها

 …………………… .تصنيف الشكوى  ...........: الشكوى ضدهاالجهة الي وردت 

 رفض الشكوى                                              قبول الشكوى     

 : ……………………………………………………………………………………………. مبررات رفض الشكوى 

 

(13)    ةماد     

 كيفية قبول الشكوى ومتابعتها 

الشكاوى املعتمد في اإلدارة والتوقيع عليه من قبل املشتكي أو من ينوب عنه، ويجوز قبول الشكوى  يجب تقديم الشكوى على نموذج   

 . هاتفًيا أو من خال البريد االلكتروني، على أن يوقع املشتكي الحقـا علـى نموذج الشـكوى 

 .السـير بها في فـترة ال تتجاوز األسـبوع من تاريخ قبولهاعنـد تلقـي الشـكوى، يـدرس مضمـون الطلـب إلبـداء الرأي األولي حـول قبولها وإمكانية  

تابعـة الشـكوى  يجـوز للمشـتكي إحضـار كافـة البيانـات والوثائـق القانونيـة االزمـة للسـير في الشـكوى، ويجـوز لـإلدارة العامـة للشـكاوى وقـف م

 .لحـن إحضـار تلـك الوثائـق

 . ع اإلدارة العامـة القضيـة مـع الجهـات ذات االختصـاص للـرد على الشكوى بعـد اسـتكمال ملـف الشـكوى، تتابـ

فـترة معقولة الشـكوى خال  الجهـة املشـتكي عليهـا على  لم تجـب  الجهة عن  (يوًما  15-10)  في حـال  لتلك  اإلدارة نموذج استفسـار  ، ترسـل 

 . أسـباب عدم اإلجابة على الشـكوى في الوقت املحدد

 

 ((14مادة

 إرشادات تعبئة نموذج الشكوى

أو مجموعـة من األشـخاص تربطهـم الصفة أو املصلحـة أو وحـدة الضـرر أو مـن يفوضونـه   عنـه،تقـدم الشـكوى مـن أي شـخص أو املفـوض   ▪

 .الشـكوى مـن الشـخص املفوض عنه قانونيـا بتمثيله )تقـدماعتباريـا  الشـخص( شـخًصاعنهـم وإذا كان 

 .ا ودقتهـا وفي حـال إغفـال أي منهـا يتـم رد الطلـبيجـب تعبئـة كافـة البيانـات واملعلومـات الـواردة في النمـوذج والتأكـد مـن صحتهـ ▪

املوظف الرسمـي الـذي صـدر عنـه القـرار أو الفعـل   واسـمذكـر اسـم وصفـة اإلدارة العامـة الـي يقـدم املشـتكي شـكواه ضدهـا بشـكل واضح   ▪

 .أو التصـرف في حـال معرفته أو صفتـه الوظيفية



 

 

ا للقــرار أو اإلجــراء أو التصــرف أو املمارســة اإلداريــة أو الفعــل أو االمتنــاع عــن الفعــل  ويتضم  الشــكوى(وصــف موضــوع   ▪
ً
في   )بمــاــن وصفــ

واضحة    عنه )بصورةتحديد الطلب( أي اإلجراء اإلداري الذي يعتقد املشتكي انه سيرفع الظلم    ذلــك تاريــخ الواقعــة، موضــوع الشــكوى،

  ر(. وبشكل مختص 

 . رفق مع النموذج كافة الوثائق واملستندات املتعلقة بموضوع الشكوى في حال توفرهات ▪

 

 

 

 

 


