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 اعتماد املجلس البلدي
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 كلمة رئيس البلدية
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 مقدمة 1.0

 

 نظامهذا الهدف  1.1

ية شكاوى ال التعامل مع آليةتنظيم  إلى نظاماليهدف هذا 
ّ
بما يعزز من و  ،مةتحسين مستوى الخدمات املقّد ل، العالقة مع املتعاملي واملهّنية فوالشفافية واملساواة بما يحقق العدالة  الواردة إلى الهيئة املحل

 .حليةاملهيئة ثقة املتعامل في ال

 

 نظام الشكاوى فوائد  1.2

  حليةاملهيئة عمل ال مبادئ الشفافية والنزاهة فيتعزيز. 

 .ية
ّ
 تعزيز ثقة املواطن بمهنّية وكفاءة موظفي الهيئة املحل

  وتحقيق مطالبهم. استفساراتهم عن واإلجابة هماشكاو لحل  حليةاملهيئة ال املتعاملين معتنظيم وتسهيل عملية اتصال 

  ضمن فترة زمنية محددة وتوفير الوقت والجهد والكلفة في ذلك. شكاوى ال التعامل معضمان 

  عمله على النحو املطلوب. إنجازوذلك لكي يستغل املوظف وقته في  حليةاملهيئة وموظفي الدوائر في ال املتعاملينالحد من االحتكاك بين 

  املتعاملواملهنية في العالقة مع  واملساواةتكريس نظام عمل يقوم على املوضوعية والعدالة  
 
 .عن املحسوبية والواسطة والعالقات الشخصية بعيدا

 

 معايير التعامل مع الشكاوى  1.3

 ومهنّيةبسرعة  شكاوى التعامل مع ال. 

 يةوفعل كل ما في  في الشكوى بما يحدث  املتعامل خبارإ
ّ
 .هملساعدت وسع الهيئة املحل

 بسرية. املقّدمةلتعامل مع املعلومات ا 

  القرار املتخذومعايير تقديم الشروحات الالزمة لتوضيح أسس. 

 ملراجعة وتحسين طريقة تقديم الخدمات.كوسيلة  شكاوى استخدام ال 

  استخدامها. أوخدمة الفي تلقي  املتعامل على حقوق لن يؤثر تقديم الشكوى 
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 ما هي الشكوى؟ 1.4

ية الشكوى هي 
ّ
ية ال نقوم به أو به تقومالفعل الذي أو ، الخدمة املقّدمة مستوى  عن ا املتعاملبعدم رضإشعار الهيئة املحل

ّ
يةا من خدمات املتعامل هاستفادتّؤثر على والذي ي ،الهيئة املحل

ّ
. لهيئة املحل

 :اعتقاد املتعامل بالتالي على سبيل املثال

  خدمة في الوقت املحدد.الال نقدم 

 رفض تقديم الخدمة.ن 

  م معلومات خاطئة.نقّد 

 بشكل عادل نتيجة سياسة معّينة خاصة باملجلس البلدي معهدم التعامل ع. 

 الجودة متدنيةخدمة  يتلّقى. 

  األنظمة املحوسبة.في خطأ وجود 

  شكوى حول أحد املوظفين املتعامل لديأو. 

 

 من يمكنه التقّدم بالشكوى  1.5

منح تفويض موقع / إذن خطي لشخص آخر للتصرف  عليه/افعدة شخص آخر لتقديم الشكوى مسا إلىيجب على الشخص املتأثر بشكل مباشر من الخدمة تقديم الشكوى. إذا كان الشخص بحاجة 

 . نيابة عنه/ا فيما يتعلق بالشكوى 
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 متى ال يمكن اعتبار األمر شكوى  1.6

ر أمثلة من الحاالت التي ال تقع ضمن مفهوم ال
ّ
 إرشادية فقط.، القائمة هي شكاوى القائمة التالية توف

 

  12املتعامل منذ أكثر من الشكوى هي حول أمر معروف لدى  
 
قبل تقديم الشكوى، ما لم يكن هناك سبب  شهرا

ن الشخص 
ّ
تقديم طلب الشكوى في وقت سابق بسبب عدم  منوجيه للتأخير )على سبيل املثال، عدم تمك

ر املقدرة على ذلك، 
ّ
ل يتم تسجيوفي هذه الحالة  نة من القضية(.بّي   أن صاحب الشكوى أصبح على أوتوف

 ه قد تجاوز الفترة املتاحة للشكوى.أنعلى النظام والرد على املتعامل ب الشكوى 

 التي تم فحصها  شكاوى لا 
 
 .الهيئة املحليةمن قبل  املناسبشكل البسابقا

  جهة  من فيهتم البت  أويتم البت فيه لدى جهة قضائية،  أو، من جهة قضائية فيهاألمر الذي يمكن البت

 قضائية.

 ية.الهيئة يرغب املتعامل في تقديم مطالبة بالتعويض عنه بموجب أنظمة  أمر
ّ
 املحل

  في حال إقراره( املعلومات علىصول الحالحق في القضايا التي تندرج تحت قانون(. 

  ،ية حول قرار تمخططات البنية التحتية. حيث  وأالخطط املستقبلية  أوالنفقات  وأقرارات املجلس البلدي املتعلقة بسياسات املجلس
ّ
م التوصل ال يمكن للمتعاملين تقديم شكوى للهيئة املحل

ية حيث يمكن في هذه الحالة إليه من قبل أعضاء املجالس املنتخبين والذي تم فيه إتّ 
ّ
باع اإلجراءات السليمة املنصوص عليها في القوانين واألنظمة، ويشمل ذلك قرارات موازنة الهيئة املحل

 التي فيها اتخاذ القرار.التحقق في الطريقة 

  يةخدمات  إلىعون بنفس القدر من الوصول ال يتمتّ بأنهم  -اآلخرين باملقارنة مع-يشعرون  نمن سياسة املجلس حي املتعاملينذلك، قد يشتكي  إلىباإلضافة
ّ
لقد عوملوا بشكل  وأ، الهيئة املحل

 .سياسة ماغير عادل بموجب 

  

يمكن إرفاقها كإرشادات ضمن طلب )إرشادات لمقدمي الشكاوى عند تقديم الشكاوى 

 (الشكوى

 يرفق بالشكوى صور عن الوثائق والمستندات المتعلقة بها في حال وجودها وذلك

 . قبل مسؤول الشكاوىبعد مقارنتها باألصل من 
 محلية، فيجب الإذا كانت شكواك تتعلق بأحد العاملين أو العامالت في الهيئة

به  ت/ ي تقديم الشكوى مع تزويد التوضيحات الالزمة حول الفعل الذي قام/ عليك

 . ي بأنه كان خاطئ/ ة والذي تعتقد/ الموّظف
أو ملء النموذج يرجى سؤال أحد الموظفين إذا احتجت إلى مساعدة لكتابة شكواك . 

مرة أخرى، إذا كنت تفضل ذلك، يمكن لصديق أو قريب أن يمأل النموذج نيابةً 

 . عنك
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 ؟شكاوى كيفية تقديم ال 1.7

 شكوى باستخدام إحدى الوسائل التالية:اليمكن تقديم 

: الوسائل املباشرة:
ً
 أوال

 . 
 

 
 
من خالل زيارة مركز خدمة الجمهور وتقديم شخصيا

 الشكوى لدى موظف خدمة الجمهور 

، فاكس رقم (2943064، 2940314، 2940313، 2940014االتصال على هاتف رقم )

 األربعاءحتى  السبتأيام  14:00حتى الساعة  08:00)من الساعة ، (2940439)

 خميسيوم ال 13:00حتى الساعة  08:00الساعة  ومن

 على مدار الساعة ( 0597916514 - 059240105) رقم(، محمول 092940105هاتف )

 واالقتراحات الشكاوى  صندوق 

   

   
 توجيه رسالة للبلدية

 فلسطين –قلقيلية  – شارع حسين هالل

 2ص. ب: 

 بر الوسائل اإللكترونيةعتعبئة النموذج الخاص 

qmuni@hotmail.com 

https://www.facebook.com/qalmuni 

: الوسائل غير املباشرة:
ً
 ثانيا

 .حليةاملهيئة املجلس البلدي وموظفي ال أعضاءمن خالل  .1
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 .املختلفة اإلعالم خالل وسائلمن  .2

 .واألهليةمن خالل املؤسسات الرسمية  .3

 .الحديثة اإللكترونيمن خالل وسائل االتصال  .4

 .يتم اعتمادها بقرار من املجلس البلدي أخرى وسيلة  أيةمن خالل  .5
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 الشكاوى  إجراءملخص ملخطط سير 
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 شكاوى خطوات معالجة ال 2.0

 

ية إلىالتي تصل  شكاوى جميع ال
ّ
ية / مركز  شكاوى مسؤول ال إلىباستخدام أي من الوسائل املذكورة أعاله، يتم تحويلها  الهيئة املحل

ّ
 خدمة الجمهور، حيث يقوم بالتالي:في الهيئة املحل

 

 استقبال/ تقديم الشكوى  2.1

 تعبئة الشكوى على النموذج املعتمد لدى الواردة من خالل الوسائل املباشرة وغير املباشرة يتم  شكاوى لجميع ال

 للمعلومات الواردة فيه )نموذج رقم  شكاوى الستقبال ال شكاوى مسؤول ال
 
بتسجيل  املتعامليقوم حيث  (.1ووفقا

رة في سجل الشكاوى كافة معلومات ا
ّ
 .لشكوى املتوف

  (.عادية وأ عاجلةعامل مع الشكوى الواردة )الت صفةيحدد مسؤول الشكاوى 

 استالم شكوى وذلك على النموذج  إشعاراملشتكي  تسليم في حال معرفة مصدر الشكوى )اسم مقدم الشكوى( يتم

يتضمن اسمه وعنوانه وتاريخ تقديم شكواه ( والذي 2بهذا الشأن )نموذج رقم  شكاوى املعتمد لدى مسؤول ال

وموضوعها ورقمها وتاريخ املراجعة بشأنها، وأية بيانات أخرى يرى املوظف ضرورة تضمينها، والطريقة املفضلة 

 للحصول على الرد.

  
 
 بصورة تمنعه من كتابة شكواه، يقوم املوظف أوإذا كان املشتكي أميا

 
 وذجالنم بتعبئة أو شخص آخر ينتدبه معاقا

 .ويقوم املتعامل بتوقيع الشكوى / ختمها

  شكوى  استالم إشعارف الشكوى بأنها شكوى غير رسميةـ، وال يتم تسليم املشتكي تصنّ عدم استخدام النموذج الخاص بالشكاوى وعدم معرفة مصدر الشكوى في حال. 

  ففي هذه الحالة تسجل الشكوى على أنها شكوى عامة أما في الحاالت  (مثل حفر في الشارع، روائح املياه العادمة)في حالة أن الشكوى الواردة هي شكوى عامة يتأثر بسببها عدد من املتعاملين

 الخاصة بقضية تخص املتعامل نفسه فانه يتم تسجيلها على أنها شكوى خاصة.

 ل يتم إعطاء 
 
 ويتم تسجيلها وتصنيفها وفقا

 
 متسلسال

 
 .(3)نموذج رقم  شكاوى لاملعتمد لدى مسؤول ا تصنيفالشكوى رقما

  

 إرشادات للموظفين عند استالم الشكاوى

لتحديد ما إذا كان األمر يقع في نطاق الشكوى الرسمية ويجب التعامل معه ضمن 

 : ، يجب علينا طرح األسئلة التاليةالدليلهذا 

  هل الشكوى حول قضية خارجة عن مسؤولية الهيئة المحلّية؟ إذا نعم، إبالغ

مكننا يإذا كنا نعرف الجهة ذات العالقة، . المتعامل أنه ليس من مسؤولية الهيئة

 . تقديم المشورة للمتعامل، ولكن مع مراعاة قانون حماية البيانات

  هل الشكوى بشأن قرار تم التوصل إليه من قبل مجلس الهيئة المحلّية والذي

 . تم اتخاذه حسب أسس نظام مجالس الهيئات المحلّية

  هل هناك إجراء آخر أكثر مالءمة للتعامل مع الشكوى غير هذا اإلجراء؟ إذا

 . ، فراجع اإلجراء اآلخر"نعم"ت اإلجابة كان
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 دراسة الشكوى  2.2

 بدراسة الشكوى  شكاوى يقوم مسؤول ال
ّ
 ت التالية:حاال الد من صحتها، والرد عليها في ، والتأك

. شكاوى وجود  -1
 
 مماثلة تم الرد عليها سابقا

عد تزويده باملعلومات الالزمة من خالل ب شكاوى في حالة تفويض املسؤول بالرد على هذا النوع من ال -2

 معها. وبالتنسيق الدائرة املعنية

 .... حاالت أخرى  -3

 

 

 

 

 

 معالجة الشكوى  2.3

 يئة هالدائرة املختصة في ال إلىعلى الرد على الشكوى بعد دراستها، يقوم بتحويلها  شكاوى في حالة عدم قدرة مسؤول ال

كحد اقص ى من تاريخ تقديمها ما  عمل ثالثة أيامالالزم خالل  إجراءوتقوم الدائرة املختصة ب ،خالل يوم عمل واحد حليةامل

 
 
 .لم تقتض ي طبيعة الشكوى تحويلها فورا

  قديمها، كحد اقص ى من تاريخ ت يومي عملالالزم خالل  اإلجراءليها الشكوى بالرد على الشكوى واتخاذ إتلتزم الدائرة التي حولت

 فوري بها. إجراءما لم تقتض ي طبيعة الشكوى اتخاذ 

 : يكون لمسؤول الشكاوى في سبيل متابعة الشكوى الصالحيات التالية

 طلب االطالع على جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بموضوع الشكوى والحصول على صور منها . 

  يهافمحلية في حال التبس عليه الموضوع للبت الإحالة الشكوى إلى المستشار القانوني للهيئة . 

  استتتتدعاء مقدم الشتتتكوى وطلب أي بيانات واالستتتتيضتتتاح عن أي معلومات يراها ضتتترورية للستتتير في

 . الشكوى

 التحقق من صحة واستيفاء كافة المعلومات والبيانات والمستندات المرفقة مع الشكوى . 

  وىالشكمحلية التي يرى ضرورة مخاطبتها للسير في المخاطبة كافة الدوائر المختصة في الهيئة . 

 وضع األلية المناسبة لتصنيف الشكاوى التي ترد إليها وإعداد التقارير الالزمة على ضوئها . 

  لفت نظر المجلس في حال تكرار الشتتتتكاوى حول موضتتتتوع معين أو ضتتتتد دائرة معينة أو تجاه ستتتتلوك

 . موظف بحكم وظيفته أو بسببها

 ي سبيل متابعة الشكوى وعالجهاأية إجراءات أخرى يرى مسؤول الشكاوى ضرورة القيام بها ف . 

   في حال قدمت الشتتكوى ضتتد الرئيس أو

أحتتد أعضتتتتتتتتاء المجلس أو أحتتد موظفي 

محلية وكانت من نوع الشتتتتتتكاوى الالهيئة 

مستتتؤول التي تقع ضتتتمن اختصتتتاصتتتات 

 ، تتم معالجتها كأنها مقدمة ضتتدالشتتكاوى

 . أشخاص عاديين

  في حال قدمت الشتتتتتكوى ضتتتتتد مستتتتتؤول

الشتتكاوى أو أحد موظفيه بستتبب ستتلوكهم 

أثنتتتاء الوظيفتتتة أو لمختتتالفتتتة أحكتتتام هتتتذا 

، تحال الشكوى إلى المجلس التخاذ الدليل

 . اإلجراء الالزم
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 ال تزيد  أنلى ، عوالذي بدوره يقوم بإعالم مقّدم الشكوى  اوى شكالبإعالم مسؤول ليها الشكوى إ أحيلتعمل، تقوم الدائرة التي  يوميمن  ألكثرالزم بها  إجراءاقتضت طبيعة الشكوى اتخاذ  إذا

 .2أسبوعينالالزم في الشكوى عن  اإلجراءمدة اتخاذ 

 قة املختارة من بالطري أو( االتصال بالهاتف) مسؤول الشكاوى بالطريقة املعتمدة لدى الرد للمتقدم بها  بإبالغقوم يليها، على الشكوى من الدائرة املحالة إ الرد شكاوى عند استالم مسؤول ال

  ويلتزم مسؤول الشكاوى  مقّدم الطلب في نموذج الشكوى،
 
 املشتكي في حال طلبه ذلك. إلى بتقديم الرد مكتوبا

  اجعة ذلك الطلب من تلك الدائرة مر  شكاوى غير مبني على أسس قانونية سليمة، يحق ملسؤول ال أوعلى موضوع الشكوى غير معلل  حليةاملهيئة رد الدائرة املختصة في ال أوإذا تبين أن موقف

ذ بشأن الذي اتخ اإلجراء أوعلى طبيعة الرد  وبين الدائرة ذات العالقة في حال عدم االتفاق بينهواإلجراءات الالزمة إلنصاف املشتكي،  واتخاذاملوقف ودراسة املقترحات والحلول املقدمة 

 .أسبوعينالالزم خالل مدة ال تزيد عن  اإلجراءاملجلس التخاذ  إلى األمرالشكوى، يرفع 

 

 شكاوى ال إغالق 2.4

 وقف متابعتها في احدى الحاالت التالية: أوالشكوى  إغالقيتم 

  الالزم بشأنها اإلجراءاتخاذ. 

 أو بمخالفة األنظمة والقوانين البلدية. بناء على طلب خطي موقع من املشتكي ما لم تتعلق الشكوى باملصلحة العامة 

  ظهرت معلومات وحقائق تمنع االستمرار في نظر الشكوى.إذا 

  من تاريخ طلبها منه دون عذر مقبول. أسبوعإذا لم يقدم املشتكي الوثائق واملعلومات املطلوبة منه في حال تطلبت الشكوى ذلك خالل 

 

 شكاوى ترحيل ال 2.5

 خالل ذات السنة وعدم ترحيلها. شكاوى بإنجاز ال شكاوى يقوم مسؤول ال 

  ال  األحواليع لوية املتابعة في السنة التالية، وفي جمأو املرحلة  شكاوى السنة التالية، وتعطى ال إلىخالل ذات السنة يقوم بترحيلها  شكاوى حال وجود أسباب مثبتة تحول دون إمكانية إنجاز الفي

  من سنتين متتاليتين، ما لم يقرر املجلس خالف ذلك. ألكثريجوز ترحيل الشكوى 

                                                             
 يتم معالجته من خالل إضافة حاوية نفايات والتي تقع ضمن خطة الهيئة 2 

 
م في ذلك، من حيث أن موضوع الشكوى مثال

ّ
 ال يمكن التحك

 
 في فاملحلية للثالثة/الستة شهور القادمة أحيانا

 
املحلية لم  املرة األولى يتم تسجيل الشكوى كطلب حاوية أمام املنزل، والهيئةمثال

 .تة شهور فتحّول الطلب إلى شكوى تستطع تلبية الطلب خالل س
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 التقارير إعداد 2.6

 (4)نموذج رقم  تقارير شهرية وربعية وسنوية وعند الطلب وترفع للمجلس شكاوى مسؤول العد ي. 

 ى مسؤول ير  أخرى معلومات  وأيةالتأخير،  وأسبابليها والعدد الذي انجز منها وذلك الذي لم ينجز، وأنواعها والدوائر التي حولت إ مسؤول الشكاوى  إلىالواردة  شكاوى تتضمن التقارير عدد ال

 للتقرير. إلضافتهاضرورة  الشكاوى 

 حال إقراره – املعلوماتالحق في الحصول على ع مراعاة قانون م - للجمهور بأية وسيلة نشر متاحة بقرار من املجلس شكاوى ينشر التقرير السنوي حول ال. 
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 املصادر واملراجع 5.0

 

  ،ونماذجه إجراءاتهودليل  2016لسنة  8نظام الشكاوى رقم مجلس الوزراء الفلسطيني. 

https://cs.pmo.gov.ps/info/arabic.pdf 

 ( واقع وحدات الشكاوى في املؤسسات العامة، سلسله تقارير ،)2010(، كانون أول 32االئتالف من اجل النزاهة واملسائلة )أمان. 

palestine.org/data/itemfiles/8a4b44c6bad86a761a60a0cbb3ddfeab.pdf-https://www.aman 

  2017، الشكاوى والعرائض في بلدية أريحا إجراءاتدليل. 

 املتبعة في تقديم ومعالجة الشكاوى  اإلدارة العامة لحماية البيئة، اإلجراءات -الفلسطينية  سلطة جودة البيئة. 

http://www.environment.gov.ps/site/web_pages/download.php?download_file=558fb5b98a2185.85002440.doc 

  2015حكومة أبو ظبي، دليل الشكاوى واملقترحات والثناء، اإلصدار األول. 

%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9https://www.ecouncil.ae/Publications/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%88%D9%89%20

%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1.pdf 

 Newcastle City Council’s, Corporate Complaints Procedure. 

https://www.newcastle.gov.uk/sites/default/files/wwwfileroot/your-council-and-democracy/contact-the-council/corporate_complaints_procedure_2015_final.pdf 

 Langeberg Municipality, Follow the correct procedure to the municipality’s complaint management system. 

https://www.langeberg.gov.za/langeberg-residents/customer-care/239-follow-the-correct-procedure-to-the-municipalitys-complaint-management-system 

 Municipality of South Huron, Complaint Procedure Information Package Municipal Investigation of Code of Conduct By Integrity Commissioner, 2001. 

http://southhuron.ca/sites/southhuron.ca/files/documents/Complaint%20Procedure%20Information%20Package.pdf 

 City of Toronto, Complaints & Compliments About City Services. 

https://www.toronto.ca/city-government/accountability-operations-customer-service/complaints-claims-compliments/complaints-compliments-about-city-services/ 

 Township of Cavan Monaghan, Municipal Complaint Policy. 

http://www.cavanmonaghan.net/en/resources/Municipal-Complaint-Policy.pdf 

 Township of Puslinch, Municipal Complaint Policy. 2016. 

http://www.puslinch.ca/en/living-here/resources/Report-ADM-2016-017---Municipal-Complaint-Policy.pdf 

 Town of Huntsville, Muskoka, Ontario, Municipal Complaint Policy, 2016. 

https://www.huntsville.ca/en/townHall/resources/Clerks_MunComplaintPolicy.pdf 

  

https://cs.pmo.gov.ps/info/arabic.pdf
https://www.aman-palestine.org/data/itemfiles/8a4b44c6bad86a761a60a0cbb3ddfeab.pdf
http://www.environment.gov.ps/site/web_pages/download.php?download_file=558fb5b98a2185.85002440.doc
https://www.ecouncil.ae/Publications/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%88%D9%89%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1.pdf
https://www.ecouncil.ae/Publications/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%88%D9%89%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1.pdf
https://www.newcastle.gov.uk/sites/default/files/wwwfileroot/your-council-and-democracy/contact-the-council/corporate_complaints_procedure_2015_final.pdf
https://www.langeberg.gov.za/langeberg-residents/customer-care/239-follow-the-correct-procedure-to-the-municipalitys-complaint-management-system
http://southhuron.ca/sites/southhuron.ca/files/documents/Complaint%20Procedure%20Information%20Package.pdf
https://www.toronto.ca/city-government/accountability-operations-customer-service/complaints-claims-compliments/complaints-compliments-about-city-services/
http://www.cavanmonaghan.net/en/resources/Municipal-Complaint-Policy.pdf
http://www.puslinch.ca/en/living-here/resources/Report-ADM-2016-017---Municipal-Complaint-Policy.pdf
https://www.huntsville.ca/en/townHall/resources/Clerks_MunComplaintPolicy.pdf
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 املالحق 6.0

 

 (: تقديم شكوى 1نموذج رقم )

 

 اليوم: ...........................         التاريخ: ....../....../...........

 

 مجهول  معلوم    مصدر الشكوى 

 معلومات مقّدم الشكوى 

 ..................................................................... رقم الهوية: ....................................................................................................................................................................................مقدم الشكوى: .......اسم 

 .............................. العمارة.............................. الحي...................................... الشارع........................................... القرية...............................................املدينة ...........................................العنوان:.........

 ..............................................تروني.................. البريد اإللك.................................................................... رقم الفاكس:..................................................................رقم الهاتف أو املحمول:............

 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ..الطريقة املفّضلة للحصول على الرد: 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ اسم املشتكى عليه..

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- / القسم املشتكى عليه في البلدية / الدائرة الوحدة

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ عنوان املشتكى عليه

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------موقع الشكوى 

 

 موضوع الشكوى:

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

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

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

 مرفقات  .......................

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

 الشكاوى  مسؤولاستعمال 

 تاريخ استالم الشكوى: ..................... رقم الشكوى:...............

 الشخص او الجهة التي وردت الشكوى ضدها:.................

 تصنيف الشكوى بحسب )عامة / خاصة(:

 الشكوى بحسب جهة االختصاص: ..................... تصنيف الشكوى بحسب موضوع الشكوى:تصنيف 

 صفة الشكوى                عاجلة                         عادية   

 

 

 رفض الشكوى قبول الشكوى                               

 مبررات رفض الشكوى: 

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

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

 

 مالحظات مسؤول الشكاوى:

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

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

 

 اسم املوظف مستلم الشكوى: ......................... التوقيع ..................

 

 تم تحويل الشكوى إلى:

 

الع        مالحظات   للرد           رئيس البلدية 
ّ
 ......................................لالط

الع        مالحظات ......................................  للرد           مدير البلدية 
ّ
 لالط

الع        مالحظات ......................................  للرد            دائرة 
ّ
 لالط
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الع   للرد            دائرة 
ّ
 مالحظات ......................................       لالط

الع        مالحظات ......................................  للرد            دائرة 
ّ
 لالط

 

 رد جهة االختصاص: 

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

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

 

 مالحظات مسؤول الشكاوى:

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

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

 

 تم إغالق الشكوى.       

 

 تم إرسال الرد إلى مقّدم الشكوى:

 رقم املرجع:     الوسيلة:

 التاريخ: 

 

 التوقيع: 
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 إشعار استالم شكوى (: 2نموذج رقم )

 

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

  ............................... :اسم املشتكي

 ................................ :رقم الشكوى 

  .............................:موضوع الشكوى 

 :مرفقات الشكوى 

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

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

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

 التاريخ املتوقع للرد على الشكوى: ..........................

 ..................وسيلة الرد على الشكوى: ................

 

 الختم     اسم املوظف مستلم الشكوى                      توقيع املوظف
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 تصشيف مقترح للشكاوى (: 3نموذج رقم )

 

 تصشيف حسب جهة االختصاص في الهيئة امللحلية:ال

 خدمات األبنية 

 خدمات التخطيط 

 خدمات إنارة الشوارع 

  خدمات الشوارع والطرق 

 خدمات الصرف الصحي 

 خدمات الحرف والصناعات 

 خدمات الصحة والبيئة 

 الخدمات املالية واإلدارية 

 الخدمات الثقافية واملجتمعية 

  العامةالخدمات 

 :موضوعتصشيف حسب ال

 عطل النظام 

 عدم وضوح اإلجراءات 

 زمن االنتظار 

 مظهر وسلوك املوظف 

 عدم الرد على الهاتف 

 االزدحام 

 املدة الزمنية للحصول على الخدمة 

 توفر معلومات الخدمة 

 طريقة تقديم الخدمة 

 تكلفة الخدمة 

 طرق الدفع شركاء الجهة في تقديم الخمة 

 مكان تقديم الخدمة 

 كفاءة املوظفين ومدى معرفتهم 

 تظلم من مخالفة 

 انتهاك الخصوصية 

 متطلبات الحصول على الخدمة 

 مخالفة اإلجراءات 

  التأخر في حل الشكوى 

 للحصول على الخدمة مراجعة عدد كبير من املوظفين 
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 تقرير الشكاوى (: 4نموذج رقم )

 

 

 عدد الشكاوى العالقة عدد الشكاوى املعالجة عدد الشكاوى املستلمة الخدمة

    

    

    

    

    

    

    املجموع

 

  والعدد الذي انجز منها وذلك الذي لم ينجز، وأسباب التأخير، وأية معلومات أخرى يرى مسؤول تتضمن التقارير عدد الشكاوى الواردة بحسب تصنيفاتها املختلفة والدوائر التي حولت إليها

 الشكاوى ضرورة إلضافتها للتقرير.
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 األسئلة واإلجابات الشائعة(: 5نموذج رقم )

 

 

 


