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مادة ()1
مـقـدمـة
تعترب الش��كاوى أداة هامة حلماية احلقوق من االنتهاك بش��كل عام ،وحتس�ين أداء اجلمعية

برف��ع ج��ودة وس��رعة أداء اخلدم��ات م��ن خ�لال مس��اءلة موظف��ي اإلدارة خبص��وص أعماهل��م وأدائهم،
فالش��كاوى ه��ي املصب��اح ال��ذي يس��لط الض��وء عل��ى مكام��ن اخلل��ل يف أداء ال��وزارة لتج��اوزه وإصالح��ه
ورف��ع ج��ودة ونوعي��ة ذل��ك األداء.
مادة ()2
حـق التظلم:
حي��ق ألي ش��خص أن يتق��دم بش��كوى رمسي��ة ،وفق��اً ألح��كام القان��ون وه��ذه الالئح��ة ،ع�بر
تقدي��م طل��ب كتاب��ي ملراجع��ة قراره��ا وبي��ان ه��ذا الق��رار أو إلغائ��ه.
مادة ()3
احليادية واالستقاللية :
1.1تلت��زم احليادي��ة واالس��تقاللية أثن��اء الب��ت يف الش��كاوى أو التظلمات والتزام الش��فافية عند اختاذها
لقراراتها يف هذا الش��أن.
2.2حيق لإلدارة االستعانة بأي شخص من داخل اإلدارة أو من خارجها يف حالة االحتياج للمشاركة
يف دراسة الشكاوى أو التظلمات من أجل املساعدة يف اختاذ القرار املناسب.
3.3االلت��زام بأح��كام القان��ون وه��ذه الالئح��ة ومراع��اة األه��داف ال�تي بني��ا عليه��ا مب��ا خي��دم املنافس��ة
واملعامل��ة املتس��اوية للجمي��ع دون متيي��ز أو حماب��اة.
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مادة()4
اإلجـراءات اليت يتم إتباعهـا جتـاه الشكـاوى :
1.1تسجل مجيع الشكاوى املقدمة مبا يفيد تاريخ االستالم ووقته يف سجل خاص بذلك.
2.2تراجع الشكاوى املقدمة يف املواعيد احملددة يف القانون والالئحة.
3.3رفض أي شكوى غري مصحوبة باملستندات املؤيدة هلا على أن يرسل رداً كتابياً إىل مقدم الشكوى
بأسباب الرفض.
ً
كتابة خالل مخس��ة
4.4إذا تضمن��ت الش��كوى طل��ب تفس�ير كتاب��ي يق��وم الرئي��س أو م��ن ينوب��ه بالرد
أي��ام من اس��تالم الطلب م��ع بيان املربرات.
5.5اإللتزام بأهداف القانون والئحته التنفيذية خالل دراستها ومراجعتها للشكاوى.
6.6نشر قراراتها املتخذة لكل شكوى على حدة.
7.7احملافظة على سرية البيانات التجارية ملقدمي طلبات الشكاوى.
مادة()5
احلـاالت اليت تنظر فيها اإلدارة يف الشكاوى:
تقوم اإلدارة بالنظر للشكاوى عندما تتوافر أي من احلاالت اآلتي ذكرها وعند عدم توفر
أي من احلاالت فال تنظرها وهي اآلتي:
1.1جيب أن تتضمن الشكوى نوع املخالفة اليت ارتكبتها اجلهة املشكو عليها.
2.2جيب أن تقدم الشكوى خالل عشرة أيام من تاريخ املخالفة.
3.3جيب أن ال تكون الشكوى كيدية.
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مادة ()6
اختصاصات وصالحيات إدارة الشكاوى
••اس��تقبال الش��كاوى والتأك��د م��ن أنه��ا تدخ��ل ضم��ن اختصاص��ات ومس��ئوليات اإلدارة م��ن حي��ث
اجلهة اليت تستهدفها الشكوى ومن حيث احملتوى ،وإعالم املشتكي بقبول أو رفض شكواه مع بيان
املربرات واألس��باب.

••التحقق من تفاصيل الشكوى خاصة إذا كانت الشكوى غامضة.
••تسجيل الشكوى يف سجل وفقاً لنظام خاص وإتباع نظام تصنيف معني.
مادة ()7
شروط الشكاوى
توجد شروط عامة جيب توفرها يف الشكاوى لقبوهلا ومتابعتها هي:
••أن تتعل��ق الش��كاوى بعم��ل اإلدارة نفس��ها أو أح��د موظفيه��ا أو إح��دى الف��روع التابع��ة هل��ا أو أي عمل
يدخ��ل ضمن واليته��ا واختصاصها.
••أن ال يك��ون ق��د مض��ى عل��ى الش��كوى م��دة طويل��ة عل��ى وق��وع املخالف��ة أو اإلج��راء يقدره��ا املستش��ار
القانون��ي نفس��ه اعتم��اداً عل��ى حتدي��د ف�ترة التقادم للطع��ن يف الق��رارات اإلدارية بناء عل��ى تعليمات
واعتب��ارات بق��رار يص��در عن الوزير نفس��ه به��ذا الصدد.
مادة ()8
الشروط الفنية
جيب أن تتوفر يف الشكاوى الشروط الفنية واإلجرائية من حيث:
••تعبئة النموذج اخلاص بالشكوى ،فال تعتمد الشكوى وال تسجل وال ينظر فيها إال بتعبئة النموذج
اخلاص مع تفاصيل الشكوى املكتوبة أو املطبوعة.
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••توقيع املشتكي ،وإبراز امسه ومسماه الوظيفي.
مادة ()9
آلية ومراحل ومتابعة الشكاوى
• •يت��م اس��تقبال الش��كاوى مكتوب��ة م��ن املوظف�ين واملواطن�ين طبق��اً للوس��ائل والطرق احمل��ددة واملقرة،
ويت��م تعبئ��ة النم��وذج اخلاص بالش��كاوى للمباش��رة يف عملي��ة املتابعة.
• •إعطاء الشكوى رقما متسلسال ضمن نظام التصنيف املقر من اإلدارة العامة للشكاوي.
• •تصن��ف الش��كوى حس��ب املوض��وع ،فيت��م اعتب��ار الش��كوى اجلماعي��ة ش��كوى واح��دة إذا اش�تركت يف
نف��س القضي��ة واملوض��وع الواح��د إال يف ح��االت خاص��ة.
• •تصنيف الشكوى بتحديد مضمونها ونوعها وتبعاً للجهة اليت تعلقت بها.
• •تأكد املدير من استيفاء الشكوى التفاصيل الفنية واإلجرائية كافة.
• •يف م��دة أقصاه��ا عش��رة أي��ام م��ن تاري��خ تقدي��م الش��كوى ،جي��ب إب�لاغ املش��تكي بقب��ول ش��كايته وبأنها
أصبح��ت يف ط��ور املتابع��ة ،أو إبالغ��ه باالعت��ذار ع��ن متابعته��ا ،كتابي��اً ،مع ذكر األس��باب واملربرات
وم��ن خالل من��وذج الرد اخل��اص بذلك.
• •إعالم املش��تكي باخلطوات اليت س��يتم خالهلا متابعة ش��كواه ضمن س��قف زمين متوقع ،ووضعه يف
صورة آليات العمل.
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مادة ()10
االستفسار واالستيضاح عن أية معلومات إضافية
حي��ق ل�لإدارة العام��ة االستفس��ار واالس��تيضاح ع��ن أية معلوم��ات إضافية من املش��تكي تراها

ضروري��ة ،والتحق��ق ب��أن املعلوم��ات والبيان��ات واملس��تندات املطلوب��ة ق��د مت اس��تيفاؤها.
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مادة ()11
منوذج تقديم شكوى
اليوم……………………… :
التاريخ..………/……/…… :
رقم اهلوية ………………………… :اسم مقدم الشكوى……………………… :
العنوان……………………… رقم اهلاتف واحملمول……………………… :
مضمون الشكوى:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
الوثائق واملرفقات:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
مادة ()12
منوذج اإلدارة للشكوى
تاريخ تقدميها ……………………… :رقم الشكوى……………………… :
نوعها..…………………………………:
اجلهة اليت وردت الشكوى ضدها……………………… :
تصنيف الشكوى……………………… :
قبول الشكوى رفض الشكوى
مربرات رفض الشكوى………………………………………………………………… :
………………………….
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مادة()13
كيفية قبول الشكوى ومتابعتها:
جيب تقديم الشكوى على منوذج الشكاوى املعتمد يف اإلدارة والتوقيع عليه من قبل املشتكي
أو من ينوب عنه ،وجيوز قبول الشكوى هاتفياً أو من خالل الربيد االلكرتوني ،على أن يوقع املشتكي
الحق��اً عل��ى منوذج الش��كوى.
عن��د تلق��ي الش��كوى ،ي��درس مضم��ون الطل��ب إلب��داء الرأي األولي ح��ول قبوهلا وإمكانية الس�ير بها يف
ف�ترة ال تتجاوز األس��بوع من تاريخ قبوهلا.
جي��وز للمش��تكي إحض��ار كاف��ة البيان��ات والوثائ��ق القانوني��ة الالزم��ة للس�ير يف الش��كوى ،وجي��وز
ل�لإدارة العام��ة للش��كاوى وق��ف متابع��ة الش��كوى حل�ين إحض��ار تل��ك الوثائ��ق.
بع��د اس��تكمال مل��ف الش��كوى ،تتاب��ع اإلدارة العام��ة القضي��ة م��ع اجله��ات ذات االختص��اص لل��رد على
الشكوى.
يف ح��ال مل جت��ب اجله��ة املش��تكي عليه��ا على الش��كوى خالل ف�ترة معقولة ( 15-10يوماً) ،ترس��ل اإلدارة
منوذج استفس��ار لتلك اجلهة عن أس��باب عدم اإلجابة على الش��كوى يف الوقت احملدد.
مادة ()14
إرشادات تعبئة منوذج الشكوى
• •تق��دم الش��كوى م��ن أي ش��خص أو املف��وض عن��ه  ،أو جمموع��ة من األش��خاص تربطه��م الصفة أو
املصلح��ة أو وح��دة الض��رر أو م��ن يفوضون��ه عنه��م وإذا كان الش��خص (ش��خصاً اعتباري��اً ) تق��دم
الش��كوى م��ن الش��خص املفوض عنه قانوني��اً بتمثيله.
• •جي��ب تعبئ��ة كاف��ة البيان��ات واملعلوم��ات ال��واردة يف النم��وذج والتأك��د م��ن صحته��ا ودقته��ا ويف
ح��ال إغف��ال أي منه��ا يت��م رد الطل��ب.
• •ذك��ر اس��م وصف��ة اإلدارة العام��ة ال�تي يق��دم املش��تكي ش��كواه ضده��ا بش��كل واضح و اس��م املوظف
الرمس��ي ال��ذي ص��در عن��ه الق��رار أو الفع��ل أو التص��رف يف ح��ال معرفته أو صفت��ه الوظيفية.
• •وص��ف موض��وع الش��كوى ( ويتضم��ن وصف��اً للق��رار أو اإلج��راء أو التص��رف أو املمارس��ة
اإلداري��ة أو الفع��ل أو االمتن��اع ع��ن الفع��ل ) مب��ا يف ذل��ك تاري��خ الواقع��ة ،موض��وع الش��كوى،
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حتديد الطلب ( أي اإلجراء اإلداري الذي يعتقد املشتكي انه سريفع الظلم عنه) بصورة واضحة
وبشكل خمتصر.
• •ترفق مع النموذج كافة الوثائق واملستندات املتعلقة مبوضوع الشكوى يف حال توفرها.

