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انشكاوٌ  إجشاءاثم دنُ
 انضواَذة بهذَتوانؼشائض يف 

 



 

 وانعرائض في بهديت انزوايدةدنيم إجراءاث انشكاوي 

 (1يادة )
 انتسًُت

 
 يدسى ىجا الجليل "دليل اجخاءات الذكاوي والعخائض في البمجية"

 

 (2يادة )
 تؼاسَف

 

احكاـ ىجا الجليل, يكؾف لمكمسات التالية السعاني مخررة ليا ادناه, ما لؼ تجؿ  لجى تظبيق
 القخنية عمى خالؼ دلػ :

 البمجية: بمجية ...
 السجمذ: مجمذ بمجية ...

 الخئيذ: رئيذ بمجية...
 الؾحجة: وحجة الذكاوى والعخائض)او مخكد خجمات الجسيؾر( في البمجية.

 عجـ رضا عمى خجمة او قخار او ترخؼ صار عؽ البمجية.الذكؾى :أي تجمخ او اعتخاض او 
العخيزة: أي طمب يتزسؽ االستفدار عؽ معمؾمات او تفديخات او تؾضيحات بخرؾص 

 خجمة او قخار او اجخاء اتخحتو البمجية .
 

 (3يادة )
 نطاق انذنُم

تدخي احكاـ ىجا الجليل عمى الذكاوى بالعخائض مقجمة مؽ االفخاد العادييؽ او  (1
 االشخاص االعتبارييؽ في كل ما لو صمة بذئؾف البمجية وخجماتيا.

يحق لكل مؾاطؽ اف يقجـ لمبمجية شكؾى او عخيزة عمى اف تكؾف مؾقعو مؽ مقجميا  (2
 أواكخا فييا اسسو وعشؾانو الكامل , وادا كانت الذكؾى او العخيزة باسؼ الجساعات ذ



 

 وانعرائض في بهديت انزوايدةدنيم إجراءاث انشكاوي 

 أو, عمى اف تذسل الفاظ نابية  اعتبارية فيجب اف تكؾف مؾقعة مؽ مقجمييا األشخاص
 .عبارات غيخ الئقة

 (4يادة)
 اهذاف انذنُم

 ييجؼ ىجا الجليل الى تحقيق ما يمي:
تظؾيخ الخجمات السقجمة مؽ البمجية وتحديؽ ادائيا بسا يسكشيا مؽ االرتقاء بخجماتيا  -1

ويداعجىا في عسمية التحديؽ السدتسخ ال دائيا لتحقيق متظمبات الجؾدة والتسيد 
 والذفافية.

 تعديد ثقة السؾاطؽ والذخاكة والسداءلة الذعبية عمى عسل البمجية. -2
تشغيؼ وتدييل عسمية اتراؿ السخاجعيؽ مع الجوائخ السخترة في البمجية لحل  -3

 وتحقيق مظالبيؼ . عخائزيؼشكاوييؼ واالجابة عمى 
 ضساف انجاز الذكاوى والعخائض ضسؽ فتخة زمشية محجدة وتؾفيخ الؾقت والجيج -4

 والكمفة في دلمػ
في البمجية ودلمػ لكي يدتغل  الحج مؽ االحتكاؾ بيؽ السخاجعيؽ ومؾعفي الجوائخ -5

 السؾعف وقتو في انجاز عسمو عمى الشحؾ السظمؾب.
تكخيذ نغاـ عسل يقـؾ عمى السؾضؾعية والعجالة والشداىة والسيشية في العالقة مع  -6

 الذخرية.السؾاطؽ بعيجا عؽ السحدؾبية والؾاسظة والعالقات 

 (5يادة)
 انشاء وحذة انشكاوٌ وانؼشائض

يشذأ في البمجية وحجة لمذكاوي والعخائض يتؾلى ادارتيا مؾعف حاصل عمى الذيادة  -1
الجامعية األولى كحج ادنى , ولجيو خبخة ال تقل عؽ خسذ سشؾات في مجاؿ الذؤوف 

 البمجية , ويداعجه عجد كاؼ مؽ السؾعفيؽ.
 في كل ما يتعمق بذؤونيا .تتبع الؾحجة لخئيذ السجمذ  -2
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 (6يادة )
 انىظُفتقىاػذ انؼًم وانسهىك 

 

باإلضافة الى واجبات  السؾعف العاـ يمتـد السؾعفؾف العاممؾف في الؾحجة بقؾاعج 
 العسل والدمؾؾ التالية:

الحخص عمى تأدية عسميؼ بجقة وامانة وسخعة واخالص , والتجخد مؽ اية اعتبارات  -1
 الؾعيفية .قج تخل بسياميؼ 

الحخص عمى تشسية قجراتيؼ العمسية والعسمية التي تسكشيؼ مؽ الكياـ بالسياـ السشاطة  -2
 بيؼ.

االلتداـ بإحالة الذكاوى والعخائض التي تخد الييؼ الى الجيات السخترة في البمجية  -3
 دوف أي اعتبارات خاصة ودوف اخفاء السعمؾمات الؾاردة فييا او تحخيفيا او تأخيخىا.

الترخؼ بحيادية ومؾضؾعية وتقجيؼ الخجمات لسخاجعي الؾحجة دوف تسييد برخؼ  -4
 الشغخ عؽ االنتساء الدياسي او السشظقي او المؾف او الجيؽ او الجشذ او االعاقة.

الى عسميؼ بحكؼ عسميؼ الؾعيفي وعجـ ترل  التيالحفاظ عمى سخية السعمؾمات  -5
 التذييخ بسقجمييا.

تحمي بالربخ واالنرات الشذط مع كافة السخاجعيؽ لمؾحجة المباقة وحدؽ التعامل وال -6
. 

عجـ التذييخ بالسذتكي او مقجـ العخيزة او الجية السذتكي عمييا تحت طائمة  -7
 السدؤولية.

مخاعاة عامل الؾقت والدخعة في تحؾيل الذكاوي والعخائض التي تخد الييؼ وتحؾيميا  -8
 ليا. الى الجيات السخترة والحرؾؿ عمى الحمؾؿ السسكشة

االبتعاد عؽ كل ما مؽ شأنو خمق تزارب في السرالح في كل ما يتعمق بذؤوف  -9
 عسميؼ الؾعيفي.

التعامل مع الدمالء مؽ مؾعفي الجوائخ االخخى في البمجية باحتخاـ وميشية  -10
التعاوف معيؼ ومذاركتيؼ الخأي ومداعجتيؼ لزساف معالجة الذكاوي والعخائض 

 بفاعمية عالية.
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 (7يادة)
 استقبال انشكاوٌ وانؼشائض وسائم

 

 يتؼ استكباؿ الذكاوى والعخائض في الؾحجة بإحجى الؾسائل االتية: - أ
 الحزؾر الذخري لمسذتكي او مقجـ العخيزة او مؽ يشؾب عشو .1
 الياتف .2
 الفاكذ .3
 البخيج اإللكتخوني .4
 صشجوؽ البخيج .5
 صشجوؽ الذكاوي والعخائض في البمجية. .6
 اعزاء السجمذ البمجي ومؾعفي البمجية .7
 وسائل االعالـ .8
 السؤسدات الخسسية واالىمية .9

 وسائل االتراؿ االلكتخوني الحجيثة .10
 اية وسيمة اخخى يتؼ اعتسادىا بقخار مؽ السجمذ البمجي. .11

يخفق بالذكؾى أو العخيزة صؾر عؽ الؾثائق والسدتشجات الستعمقة بيا في حاؿ وجؾدىا  - ب
 ودلػ بعج مقارنتيا باألصل مؽ قبل مؾعفي الؾحجة.

 

 (8يادة)
 إجشاءاث تقذَى انشكاوٌ وانؼشائض

 يتؼ تقجيؼ الذكاوي والعخائض لجى الؾحجة وفقا لإلجخاءات التالية:
تعبئة الذكؾى او العخيزة عمى الشسؾذج السعتسج لجى الؾحجة الستكباؿ الذكاوى و العخائض  .1

 ووفقا لمسعمؾمات الؾاردة فيو.
السعتسج  الشسؾذجاعظاء السذتكى او مقجـ العخيزة وصل استالـ شكؾى او عخيزة ودلػ عمى  .2

 الذأف. بيحالجى الؾحجة 
 ،عخضيتوإدا كاف السذتكى او مقجـ العخيزة اميا او معاقا برؾرة تسشعو مؽ كتابة شكؾاه او  .3

 الشسؾذجى عمى اف يبرؼ مقجـ الذكؾى او العخيزة عم الشسؾذجيقـؾ مؾعف الؾحجة بتعبئة 
 ودلػ بحزؾر احج الذيؾد، ويتؾقع مؾعف الؾحجة والذاىج عمى صحة البرسة.

تعظى الذكؾى او العخيزة رقسا متدمدال ويتؼ تدجيميا وترشيفيا وفقا لشغاـ الترشيف السعتسج  .4
 في الؾحجة.
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 (9يادة)
 انشكاوي وانؼشائض انتٍ تذخم يف صالحُت انىحذة

 
 الذكاوى والعرائض التالية:يكهن للهحدة صالحية استقبال 

 
 طلبات الحرهل على السعلهمات العامة العلشية في البلدية. - أ
 طلبات الحرهل على تهضيحات او تفديرات بخرهص القرارات التي يتم اتخادها في البلدية. - ب
الذكاوي الستعلقة بعدم اداء او التأخر او التسييز او عدم التقديم على الهجه الرحيح لدى   - ت

 خدمات التالية:خدمة من ال
 خجمات االبشية. .1
 خجمات التخظيط. .2
 خجمات إنارة الذؾارع. .3
 خجمات الذؾارع والظخؽ. .4
 خجمات الرخؼ الرحي. .5
 خجمات الحخؼ والرشاعات. .6
 خجمات الرحة والبيئة. .7
 الخجمات السالية واإلدارية. .8
 الخجمات الثقافية والسجتسعية. .9

 الخجمات العامة. .10
مجية او اعزاء السجمذ البمجي التي يسارسؾنيا بحكؼ عسميؼ سمؾكيات مؾعفي البمجية او رئيذ الب - ث

 الؾعيفي او بدببو.
 او االستيالء عمييا دوف مبخر قانؾني. السؾاطشيؽاعتجاء البمجية عمى مستمكات  - ج
امتشاع البمجية عؽ تشفيج القخارات الرادرة عؽ السحاكؼ او التأخخ في تشفيحىا، او تشفيحىا عمى نحؾ  - ح

 يخالف ما ورد فييا.
 الذكاوى الستعمقة بقزايا الفداد في البمجية. - خ
 أي شكاوى أخخى يقخر السجمذ قبؾليا بشاء عمى تؾصية الؾحجة. - د

 

 (11يادة )
 انشكاوي وانؼشائض انتٍ ختشج ػن صالحُت انىحذة

 

 تخرج عن صالحيات الوحدة الشكاوي  والعرائض التالية:
 .نوالمعنويي نبين االشخاص الطبيعيي تالشكاوي المتعلقة بالنزاعا .1
الشكاوي المعروضة على القضاء, او انها عرضت على القضاء وصدر حكم فيها, ما لم  .2

 تكن الشكوى متعلقة بعدم تنفيد الحكم من قبل البلدية.
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الذكاوى التي سبق واف عخضت عمى البمجية وكانت تتعمق بشفذ السؾضؾع والدبب  .3
 مؽ مجخبات الذكؾى.قخرت البمجية رفزيا, ما لؼ تظخا اسباب ججيجة تغيخ 

 الذكاوى التي تقع ضسؽ صالحيات جية اخخى بشاء عمى نص قانؾني او تشغيسي. .4
 طمب السعمؾمات التي تعتبخ سخية بسؾجب تعميسات مكتؾبة ترجر بيحا الخرؾص. .5
الذكاوى او العخائض التي تتعمق بقخارات او اجخاءات اتخحىا السجمذ مزا عمييا اكتخ  .6

 مؽ سشة.
 ة بقزايا الفداد في البمجية.الذكاوى الستعمق - ذ
 أي شكاوى اخخى يقخر السجمذ قبؾليا بشاء عمى تؾصية الؾحجة. - ر

 

 
 

 (11يادة)
 صالحُاث ويهاو انىحذة يف يتابؼت انشكاوي وانؼشائض

 

 يكؾف لمؾحجة في سبيل متابعة الذكؾى او العخيزة  لمرالحيات التالية:
بالسؾضؾع بالذكؾى او العخيزة والحرؾؿ عمى االطالع عمى جسيع الؾثائق والسدتشجات الستعمقة  .1

 صؾرة مشيا.
بحالة الذكؾى او العخيزة الي السدتذار القانؾني لمبمجية في حاؿ التبذ عمييا السؾضؾع لمبث فييا  .2

. 
استجعاء مقجـ الذكؾى او العخيزة وطمب أي بيانات واالستزاح عؽ اى معمؾمات تخاىا ضخورية  .3

 لمديخ بالذكؾى او العخيزة .
 تحقق مؽ صحة واستيفاء كافة السعمؾمات والبيانات والسدتشجات السخفقة مع الذكؾى او العخيزة.ال .4
مخاطبة كافة الجوائخ السخررة في البمجية التي تخى ضخورة مخاطبتيا لمديخ في الذكؾى او  .5

 العخيزة.
 تشغيؼ زيارات ميجانية متعمقة بالذكؾى او العخيزة اف لـد االمخ . .6
سبة لترشيف الذكاوى او العخائض التي تخد الييا واعجاد تقاريخ االزمة عمى وضع االلية السشا .7

 ضؾئيا .
لفت نغخ السجمذ بحاؿ تكخار الذكاوى او تكخار تقجيؼ العخائض حؾؿ مؾضؾع معيؽ او ضج دائخة  .8

 معيشة او اتجاه سمؾؾ مؾعف بحكؼ وعيفتو او بدببيا.
 ي سبيل متابعة الذكؾى او العخيزة وعالجيا.اية إجخاءات اخخى تخى الؾحجة ضخورة الكياـ بيا ف .9

 
 

 (12يادة )
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 يشاػاة املذد املتؼهقت بقبىل أو سفض انشكىي او انؼشَضت وبطاقت املشاجؼت
 
 
 

السذتكى او مقجـ العخيزة او مؽ يشؾب عشو قانؾنا بقبؾؿ الذكؾى او  بإبالغتمتـد الؾحجة  .1
 تقجيسيا. العخيزة او رفزيا خالؿ ثالثة اياـ عسل كحج اقرى مؽ تاريخ

, يعظى بظاقة عخضيتوفي حاؿ حزؾر السذتكي او مقجـ العخيزة لمؾحجة وقبؾؿ شكؾاه او  .2
  عخضيتومخاجعة مختؾمة بالختؼ الخسسي لمؾحجة تتزسؽ اسسو وعشؾانو وتاريخ تقجيؼ شكؾاه او 

 ومؾضؾعيا ورقسيا وتاريخ السخاجعة بذأنيا , واية بيانات اخخى تخى الؾحجة ضخورة تزسيشيا.
 (13يادة)

 يشاػاة يذد إحانت انشكىي ويتابؼتها وانشد ػهُها

قبؾؿ الذكؾى او العخيزة بتحؾيميا الى الجائخة السخترة في البمجية إلجخاء تقـؾ الؾحجة في حاؿ  .1
الالـز خالؿ يؾميؽ عسل كحج اقرى مؽ تاريخ تقجيسيا ما لؼ تقتزي طبيعة الذكؾى او 

 العخيزة تحؾيميا فؾرا.
تمتـد الجائخة التي حؾلت الييا الذكؾى او العخيزة بالخد عمى الذكؾى او العخيزة واتخاذ  .2

اء الالـز خالؿ يؾميؽ عسل كحج اقرى مؽ تاريخ تقجيسيا ما لؼ تقتزي طبيعة الذكؾى االجخ 
 او العخيزة اتخاذ اجخاء فؾري بيا.

مؽ يؾمي عسل تقؾـ الجائخة  لألكثخإذا اقتزت طبيعة الذكؾى او العخيزة اتخاذ اجخاء الـز بيا  .3
عمى اف ال تديج مجة اتخاذ  بالتشديق في ذلػ مع الؾحجة احيمت الييا الذكؾى او العخيزة التي

 االجخاء الالـز في الذكؾى او العخيزة عؽ اسبؾعييؽ.
يكؾف لمؾحجة صالحية التعميق عمى االحخاء الستخح في الذكؾى او العخيزة مؽ قبل الجائخة التي  .4

ثؼ احالة الذكؾى او العخيزة الييا وارجاع الذكؾى او العخيزة الييا وفي حاؿ عجـ االتفاؽ 
طبيعة الخد او االجخاء الحي اتخح بذأف الذكؾى او العخيزة يخفع االمخ الى  بيشيسا عمى

 السجمذ التخاذ االجخاء الالـز خالؿ مجة ال تديج عؽ اسبؾعيؽ.
 

 

 (14يادة )
 انتؼايم يغ انشكاوي املقذيت ضذ انشئُس او االػضاء او املىظفني

 

ج مؾعفي البمجية وكانت نؾع في حاؿ قجمت الذكؾى ضج الخئيذ او احج اعزاء السجمذ او اح .1
الذكاوي التي تقع ضسؽ اختراصات الؾحجة , تتؼ معالجتيا كأنيا مقجمة ضج اشخاص 

 عادييؽ.
في حاؿ كاف السذتكى عميو الخئيذ او احج اعزاء البمجية او احج مؾعفييا بدب سمؾكيؼ اثشاء  .2

.  الؾعيفة, تحاؿ الذكؾى الى السجمذ التخاذ االجخاء الالـز
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في حاؿ قجمت الذكؾى ضج الؾحجة او احج مؾعفييا بدب سمؾكيؼ اثشاء الؾعيفة او لسخالفة  .3
. اإلجخاءاحكاـ ىحا الجليل, تحاؿ الذكؾى الى السجمذ التخاذ   الالـز

 
 (15يادة )

 اختار تذابري قانىنُت وتأدَبُت يف حاالث يؼُنت
 

اذا تبيؽ اف مؾضؾع الذكؾى االمتشاع عؽ تشفيح حكؼ قزائي نيائي صادر في مؾاجية  .1
البمجية وكاف ذلػ ناجسا عؽ رفض او مساطمة مدؤوؿ او مؾعف او اخاللو بؾاجبو لتشفيح 
الحكؼ السحكؾر , قامت الؾحجة بخفع تؾصية خاصة لمخئيذ الحي بجوره يظمب مؽ السدؤوؿ 

يمـد مؽ اجخاءات لتشفيح الحكؼ القزائي مؾضؾع الذكؾى, او السؾعف السعشي اتخاذ ما 
واف اقتزى االمخ تحخيػ اجخاءات تأديبية حدب القانؾف او احالة السؾضؾع لمشيابة العامة 

 إلجخاء السقتزي القانؾني بحق ذلػ السدؤوؿ او السؾعف.
زة وفقا ما اذا تبيؽ اف مدؤوال او مؾعفا في البمجية امتشع عؽ الخد عمى الذكؾى او العخي .2

ىؾ كحجد في ىحا الجليل , او عخقل او اعاؽ اجخاءات او اعساؿ التحقيق والبحت او 
ماطل او امتشع عشج تقجيؼ اية معمؾمات او بيانات متعمقة بسؾضؾع الذكؾى او العخيزة 
تظمبيا الؾحجة , قامت الؾحجة بخفع تؾصية خاصة لمخئيذ الحي بجوره يقؾـ بتحخيػ 

 حق ذلػ السؾعف او السدؤوؿ حدب القانؾف واالنغسة.اجخاءات تأديبية  ب
اذا تبيؽ اف مؾقف او رد الجائخة السخترة في البمجية عمى مؾضؾع الذكؾى او العخيزة  .3

غيخ معمل او غيخ مبشى عمى اساس قانؾنية سميسة, قامت الؾحجة بالظمب مؽ تمػ الجائخة 
واتخاذ االجخاءات االزمة سقتخحات والحمؾؿ السقجمة مخاجعة ذلػ السؾقف ودراسة ال

 . إلنراؼ السذتكى او مقجـ العخيزة
 

 (16يادة )
 اغالق انشكاوٌ او انؼشائض ووقف يتابؼتها

 

 يتؼ اغالؽ الذكؾى او العخيزة او وقف متابعتيا في احجى الحاالت التالية: .4
 اتخاذ االجخاء الالـز بذأنيا .5
ؾقع مؽ السذتكى او مقجـ بشاء عمى طمب خظي م وسائل االتراؿ االلكتخوني الحجيثة .6

 العخيزة مالؼ تتعمق الذكؾى او العخيزة بالسرمحة العامة
 اذا عيخت معمؾمات وحقائق تسشع االستسخار في نغخ الذكؾى او العخيزة. .7



 

 وانعرائض في بهديت انزوايدةدنيم إجراءاث انشكاوي 

اذا لؼ يقجـ السذتكى او مقجـ العخيزة الؾثائق والسعمؾمات السظمؾبة مشو في حاؿ تظمبت  .8
 اسبؾع مؽ تاريخ طمبيا مشو دوف عحر مقبؾؿ.الذكؾى او العخيزة ذلػ مؽ خالؿ 

 
 (17يادة )

 تشحُم انشكاوٌ او انؼشائض 
 

 تقـؾ الؾحجة بإنجاز الذكاوي او العخائض خالؿ ذات الدشة وعجـ تخحيميا. .1
في حاؿ وجؾد اسباب مثبتة تحؾؿ دوف امكانية انجاز الذكاوي او العخائض خالؿ ذات الدشة  .2

التالية ,وتعظي الذكاوي والعخائض السخحمة اولؾية الستابعة في  تقـؾ الؾحجة بتخحيميا الى الدشة
الدشة التالية, وفي جسيع االحؾاؿ ال يجؾز تخحيل  الذكؾى او العخيزة ال كثخ مؽ سشتيؽ 

 متتاليتيؽ , مالؼ يقخر السجمذ خالؼ ذلػ.
 

 (18يادة )
 اتالف انشكاوي وانؼشائض

 
ثؼ اتخاذ االجخاء الالـز بيا بذكل سشؾي ما لؼ  تقـؾ الؾحجة بإتالؼ الذكاوى والعخائض التي  .1

 تقخر الؾحجة بشاء عمى رأى السدتذار القانؾني لمبمجية االحتفاظ بالذكؾى او العخيزة لسجة اطؾؿ.
عخائض التي ثؼ تعج الؾحجة تقخيخا عؽ عسمية االتالؼ تبيؽ فيو تاريخ االتالؼ واسباب االتالؼ وال .2

 اظ بيا.اتالفيا والذكاوى التي ثؼ االحتف
 

 

 (19يادة)
 اػذاد انتقاسَش

 

 تعج الؾحجة تقاريخ شيخية وربعية وسشؾية وعشج الظمب وتخفع  لمسجمذ. .1
تتزسؽ التقاريخ عجد الذكاوى والعخائض الؾاردة الى الؾحجة وانؾاعيا والجوائخ التي حؾلت  .2

ى تخى الييا والعجد الحي انجد مشيا وذلػ الحي يشجد واسباب التأخيخ واية معمؾمات اخخ 
 الؾحجة ضخورة اضافتيا لمتقخيخ.

يشذخ التقخيخ الدشؾي حؾؿ الذكاوى والعخائض لمجسيؾر بأية وسيمة نذخ متاحة بقخار مؽ  .3
 السجمذ.

 (21يادة)



 

 وانعرائض في بهديت انزوايدةدنيم إجراءاث انشكاوي 

 اػذاد اننًارج
 

 تتؾلى الؾحجة اقتخاح الشساذج الالزمة لعسميا ويتؼ اعتسادىا وتعجيميا بقخار يرجر عؽ السجمذ.
 (21يادة)

 اقشاس انذنُم
 

 يتؼ اقخار الجليل وتعجيمو بقخار يرجر عؽ السجمذ.
 

 (22يادة )
 نشش انذنُم

 

 تمتـد البمجية بشذخ ىحا الجليل وتؾعية الجسيؾر بو  في كافة وسائل االعالـ والشذخ الستاحة.
 

 (23يادة)
 تنفُز انذنُم وبذء انؼًم به

 
ىحا الجليل ويعسل بو مؽ  عمى جسيع الجيات السخترة في البمجية كل فيسا يخرو تشفيح احكاـ

 تاريخ اقخاره مؽ السجمذ.
 

  1/1/2019: صجر بتاريخ
 

 مجمذ بمجي الدوايجة 
 

 
 

 

 

 

 



 

 وانعرائض في بهديت انزوايدةدنيم إجراءاث انشكاوي 

 

 

 

 

 

 

  

 

 منارج دنُم شكاوٌ انبهذَت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 وانعرائض في بهديت انزوايدةدنيم إجراءاث انشكاوي 

 ( تقذَى شكىي1منىرج سقى )

.................../  التاريخ/...../...../....... اليـؾ
 اسؼ مقجـ الذكؾى/.................... رقؼ اليؾية:..............

 الحي:...................... السجيشة/ القخية............. العشؾاف:...................
 البخيج االلكتخوني:......................................... الذارع:...................

 العسارة:................... رقؼ السحسؾؿ:............. الياتف:...............رقؼ 
 عشؾاف السذتكى عميو:........... اسؼ السذتكى عميو:........................................

 مؾقع الذكؾى/................ الؾحجة/القدؼ السذتكى عميو في البمجية:...................
 مؾضؾع الذكؾى/

.....................................................................................................

.....................................................................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................
.....................................................................................................

..................................................... 
 السخفقات مع الذكؾى/

.....................................................................................................
.................................................................................... 

 خاص باستعساؿ وحجة الذكؾى 
 اسؼ مدتمؼ الذكؾى/

......................... 
تاريخ استالـ 

 الذكؾى:..../....../......
 رقؼ الذكؾى:................

 رفض⧵قبؾؿ ⧵حالة الذكؾى/ عادية⧵عاجمة ⧵صفة الذكؾى/ 
 ضجىا:........................................الذخص او الجية التي وردت الذكؾى 

 مبخرات رفض الذكؾى/
............................................................................................. 

 التؾقيع...................... رقؼ وصل استالـ السؾاطؽ لؾصل الذكؾى:............
 

 



 

 وانعرائض في بهديت انزوايدةدنيم إجراءاث انشكاوي 

 وصم استالو انشكىي( 2منىرج سقى )

................./  التاريخ:..../..../......... اليـؾ
 اسؼ السذتكى:

..................... 

 مؾضؾع الذكؾى: رقؼ الذكؾى:..............
............................... 

 رقؼ الؾصل:
.................................. 

 مخفقات الذكؾى:
.....................................................................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................

................................... 
 اسؼ السؾعف مدتمؼ الذكؾى:

....................................................... 
 تؾقيع السؾعف.....................

 

 موظف قلم الجمهور

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 وانعرائض في بهديت انزوايدةدنيم إجراءاث انشكاوي 

 ( انشد ػهً انشكىي3منىرج سقى )

 الذكؾى:..............................................................................رقؼ 

 تاريخ الخد عمى الذكؾى:................................................................

 ..مؾضؾع الذكؾى:......................................................................

 حزخة االخ /ت:..........................................................................

 تحية طيبة وبعج،،،

 (ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشكؾى حؾؿ) أو السؾضؾع/الخد عمى الذكؾى رقؼ )..........(

 نذكخكؼ عمى ثقتكؼ بشا في تقجيسكؼ الذكؾى لشا ونؾد اعالمكؼ ردا عمى شكؾاكؼ ما يمي:

.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

............................................................................................. 

 

 مهعف قلم الجسههر                        العالقات العامة وقلم الجسههر قدم   رئيس
 

 

 

 



 

 وانعرائض في بهديت انزوايدةدنيم إجراءاث انشكاوي 

 ( بطاقت املشاجؼت4منىرج سقى )

 اسؼ السذتكي:................................................

 رقؼ الذكؾى:................................................

 مؾضؾع الذكؾى:..........................................

 تاريخ تقجيؼ الذكؾى:.......................................

 تاريخ السخاجعة:............................................

 

  تهقيع السهعف                         اسم السهعف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 وانعرائض في بهديت انزوايدةدنيم إجراءاث انشكاوي 

 ( يشاسالث داخه5ٍمنىرج سقى )

 االشارة:..................................................

 التاريخ:...................................................

/ة  االخ/ت.........................................السحتـخ

 االدارة/ الؾحجة/ القدؼ:....................................

 تقجـ السؾاطؽ /ة /شخكة/ مؤسدة:.........................

 بتقجيؼ شكؾى رقؼ....................بتاريخ......................

 والتي ممخريا:

.............................................................................................

.............................................................................................
.............................................................................................

............................................................................................. 

وانشا نؾد االستفدار عؽ رايكؼ حؾؿ الذكؾى, او الكياـ باإلجخاءات االزمة اذا كاف االمخ يتظمب 
 . مسذتكيذلػ , راجيؽ استالـ ردكؼ بالدخعة السسكشة إليراليا ل

 

 ،،،  وتفزمؾا بقبؾؿ فائق االحتخاـ

 

 قدم العالقات العامة وقلم الجسههررئيس 

 

 



 

 وانعرائض في بهديت انزوايدةدنيم إجراءاث انشكاوي 

 ( منىرج سد اجلهت املخاطبت )انذائشة املختصت(6منىرج سقى )
 

 االشارة:...................................................

 التاريخ:...................................................

 االخ/ت رئيذ وحجة الذكاوى:.......................................

 

 ردا عمى كتابكؼ السؾجو اليشا بتاريخ .../.../......... والستعمق بالذكؾى رقؼ ).....(

 نفيحكؼ..........................فأنشا الخاصة بالسؾاطؽ /ة..............................

 بسا يمي:

.............................................................................................

.............................................................................................
.............................................................................................

............................................................................................. 

 

 تهقيع الجهة صاحبة الرد

 

 

 

 

 



 

 وانعرائض في بهديت انزوايدةدنيم إجراءاث انشكاوي 

 ( املتابؼت وانتزكري7منىرج سقى )

 االشارة:..........................................

 التاريخ:...........................................

 االخ/ت :..........................................

 الؾحجة/القدؼ:.......................................

 ............................... الستعمق بالذكؾى عظفا عمى كتاب السؾجو اليكؼ بتاريخ 

 رقؼ................ الخاصة بالسؾاطؽ /ة............................................

 حؾؿ:

.............................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 

 

د تحكيخكؼ بعجـ استالمشا ألي رد مؽ طخفكؼ حؾؿ الذكؾى السبيشة اعاله، راجيؽ متابعتكؼ نؾ 
 لمذكؾى، وبانتغاركؼ بالدخعة السسكشة 

 

 قدم العالقات العامة وقلم الجسههررئيس 

 

 

 



 

 وانعرائض في بهديت انزوايدةدنيم إجراءاث انشكاوي 

 ( منىرج خماطبت سئُس انبهذَت8منىرج سقى )

 اإلشارة:............................................

 ريخ:............................................التا

 الديج/ة.............................................حفغو/ا هللا

 رئيذ بمجية........................................

 تيجيكؼ وحجة الذكاوى أطيب التحيات،
 

 السؾاطؽ/ة:..................................................بعج استكباؿ ومتابعة شكؾى 

 رقؼ:................................والتي رفقت بتاريخ...................................

 والتي ممخريا:
....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................
........................................................................ 

 
ونغخا لعجـ استالـ رد مؽ إدارة.......................... بعج كتابي االستفدار والتحكيخ فإنشا نخفع 

 الذكؾى إلى حزختكؼ.
 

 وتفزمؾا بقبؾؿ فائق االحتخاـ
 

 قدم العالقات العامة وقلم الجسههررئيس 

 
 ............................................قخار رئيذ البمجية.............................

 التاريخ............................

 التؾقيع............................
 

 ندخة إلى الجهة ذات االختراص



 

 وانعرائض في بهديت انزوايدةدنيم إجراءاث انشكاوي 

 
 

 
 
 

 
 

 منارج تقاسَش انشكاوي يف انبهذَت

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

 وانعرائض في بهديت انزوايدةدنيم إجراءاث انشكاوي 

 خطت تقشَش حىل انشكاوي -1منىرج 

 

 صفحة الغالف تتزسن: -1
 اسؼ البمجية ,اسؼ الجائخة, أسساء معجيؽ التقخيخ, الفتخة التي يغظييا التقخيخ 

 قائسة محتهيات التقرير)الفهرس(: -2
 التقديم للتقرير من اعلى مدؤول في البلدية: -3
 مقدمة التقرير: -4
 السلخص التشفيذي للتقرير: -5
ومتابعة  يخ)السخجعية القانؾنية لمذكاوي في البمجية/ قؾاعج واليات تمقيمتن التقر -6

الذكاوى/وصف وترشيف وتحميل الذكاوي الؾاردة/ عخض وتحميل واستظالعات 
الخاي ذات العالقة/االنجازات التي تحقق في معالجة الذكاوي/الرعؾبات والسعيقات 

 التي تؾاجو الذكاوي(:
 خاتسة التقرير والشتائج والتهصيات واليات تشفيذها: -7
 استظالع رأي....(:مالحق التقرير)جداول ,رسهمات, صهر,  -8
 مرادر ومراجع التقرير)ان لزم(: -9

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 وانعرائض في بهديت انزوايدةدنيم إجراءاث انشكاوي 

 جذول حىل تىصَغ انشكاوٌ حسب خذياث انبهذَت-2منىرج 
 

 
 الخدمات البلدية /الموضوع

العدد الكلي للشكاوي 
 الواردة

 

عدد الشكاوي 
 المقبولة منها

عدد الشكاوي 
 المرفوضة منها

    خجمات االبشية
    خجمات التخظيط

    انارة الذؾارعخجمات 
    خجمات الذؾارع والظخؽ 
    خجمات الرخؼ الرحي

    خجمات الحخؼ والرشاعات
    خجمات الرحة والبيئة

    الخجمات السالية واالدارية
    الخجمات الثقافية والسجتسعية

    الخجمات العامة
عجـ الحرؾؿ عمى معمؾمات عامة 

 عمشية
   

عجـ الحرؾؿ عمى تؾضيح 
 بخرؾص قخارات السجمذ البمجي

   

سمؾكيات السؾعفيؽ او رئيذ 
واعزاء السجمذ البمجي اثشاء 

 عسميؼ او بسشاسبتو

   

االعتجاء عمى مستمكات السؾاطشيؽ 
 دوف مبخر قانؾني

   

االمتشاع عؽ تشفيح قخارات السحاكؼ 
 او السساطمة والتأخيخ فييا

   

    قزايا فداد
    اجملًىع انكهٍ



 

 وانعرائض في بهديت انزوايدةدنيم إجراءاث انشكاوي 

 
 وسائم استقبانه بجذول َبني تىصَغ انشكاوٌ حس -3منىرج 

 
 

 
 

 

 انعدد انكهي نهشكاوي انواردة وسائم استقبال انشكاوي

  الحزؾر الذخري 

  الياتف

  الفاكذ

  البخيج االلكتخوني

  صشجوؽ البخيج

  صشجوؽ الذكاوي 

  اعزاء مجمذ البمجي ومؾعفي البمجية

  وسائل االعالـ

  واالىمية السؤسدات الخسسية

  وسائل االتراؿ االلكتخوني الحجيثة

  وسائل اخخى 

  اجملًىع
 



 

 وانعرائض في بهديت انزوايدةدنيم إجراءاث انشكاوي 

 

 نتائج يؼاجلتها بجذول َبني انشكاوٌ حس -4منىرج 
 

عدد الشكاوي  الخدمات البلدية
 الكلي

عدد الشكاوي 
المعالجة بشكل 

 مرض

عدد الشكاوي 
المعالجة بشكل 

 غير مرض

 عدد   الشكاوي  
 المغلقة 

الشكاوي عدد 
 قيد المتابعة

      خجمات االبشية
      خجمات التخظيط

      الذؾارع خجمات انارة
      خجمات الذؾارع والظخؽ 
      خجمات الرخؼ الرحي

      خجمات الحخؼ والرشاعات
      خجمات الرحة والبيئة

      الخجمات السالية واإلدارية
الخجمات الثقافية 

 والسجتسعية
     

      الخجمات العامة
عجـ الحرؾؿ عمى 

 السعمؾمات العامة العمشية
     

عجـ الحرؾؿ عمى تؾضيح 
 حؾؿ قخارات السجمذ البمجي

     

سمؾكيات السؾعفيؽ او 
رئيذ واعزاء السجمذ 
البمجي اثشاء عسميؼ او 

 بسشاسبتو

     

االعتجاء عمى مستمكات 
 السؾاطشيؽ دوف مبخر قانؾني

     

االمتشاع عؽ تشفيح قخارات 
السحاكؼ او السساطمة او 

 التأخيخ فييا

     

      قزايا فداد
      اجملًىع انكهٍ

 



 

 وانعرائض في بهديت انزوايدةدنيم إجراءاث انشكاوي 

 
 
 
 
 
 
 

 منىرج استطالع انشاٌ
 حىل نظاو انشكاوٌ يف انبهذَت

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 وانعرائض في بهديت انزوايدةدنيم إجراءاث انشكاوي 

 

 استطالع ساٌ حىل نظاو انشكاوٌ يف انبهذَت -5منىرج 
 

 ال اعرف ال نعم الموضوع البند
يؾجج دائخة او قدؼ في البمجية مختص بتمقي الذكاوي ىل  1

 ومتابعتيا
   

ىل اليات او طخؽ تقجيؼ واستكباؿ الذكاوي معمشة وسيمة  2
 وواضحة

   

ىل يتمقى مقجـ الذكؾى وصل استالـ ومخاجعة وفق نسؾذج  3
 محجد

   

ىل تقجيؼ الذكاوي مدسؾح في جسيع الخجمات التي تقجميا  4
 البمجية

   

    واجيتػ عشج تقجيؼ شكؾى اية عؾائق او مساطالت ىل 5
    ىل يدسح بتقجيؼ شكاوي حؾؿ الفداد 6
ىل يدسح بتقجيؼ شكاوي عؽ سمؾكيات السؾعفيؽ او رئيذ  7

 واعزاء السجمذ البمجي ذات العالقة بعسميؼ
   

ىل يتؼ ابالغ مقجـ الذكؾى بقبؾؿ شكؾاه او رفزيا خالؿ فتخة  8
 قريخة

   

    يتؼ معالجة الذكاوي بظخيقة فعالة وسخيعةىل  9
ىل يتمقى مقجـ الذكؾى ردا مكتؾبا عمى شكؾاه خالؿ مجة  10

 قريخة
   

ىل الخدود عمى الذكاوي مقشعة وتخاعي االصؾؿ القانؾنية  11
 واالدارية الدميسة

   

ىل يتؼ اتخاذ اجخاءات تأديبية بحق مؾعف او مدؤوؿ امتشع  12
 معالجة الذكاوي عؽ استكباؿ او 

   

    ىل تقؾـ البمجية بشذخ تقاريخ حؾؿ الذكاوي لمجسيؾر 13
ىل تقـؾ البمجية بشذخ وتؾعية الجسيؾر حؾؿ دليل او نغاـ  14

 الذكاوي السعسؾؿ بو لجييا
   



 

 وانعرائض في بهديت انزوايدةدنيم إجراءاث انشكاوي 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ىل تمعب العالقات الذخرية دور في سخعة الحرؾؿ عمى  15
 ردود حؾؿ الذكاوي السقجمة لمبمجية

   

يقؾـ العامميؽ عمى استكباؿ الذكاوى بالتعامل مع الجسيؾر ىل  16
 بعجالة ومداواة 

   

ىل انت راض بذكل عاـ عؽ اداء دائخة او قدؼ الذكاوي او  17
 مخكد خجمات الجسيؾر في البمجية

   



 

 وانعرائض في بهديت انزوايدةدنيم إجراءاث انشكاوي 

 
 
 
 

 
 بهذَت انضواَذة

 قسى انؼالقاث انؼايت وقهى اجلًهىس


