
 سير تقديم وفحص البالغ داخليا  
 

ول    تسليم باليد في مقر الجهازال  : ا 
  

 . عن طريق سكرتيرة مك تب المدير التنفيذي مقدم الشكوىيتم استقبال  .1

 . إخطار المدير التنفيذي .2
مدير اإلدارة القانونية واإلدارة القتصادية لترشيح قانوني واقتصادي لمقابلة مقدم   من تفويض كل .3

 .وىالشك
م ملئ نموذج يت  الجهاز عمل اختصاص في جديتها ووقوعها حيث من في حالة قبول الشكوى .4

 . المدير التنفيذي البالغ وتقديمه إلى
خذ رقم .5

 
 .يتم تسجيل البالغ في السجل الخاص بالبالغات وا

   . البالغ تقديم يوم ذات في اإلدارة مجلس رئيس اخطار .6
خالل  القتصادية بتحديد فريق العملاإلدارة اإلدارة القانونية و قيام المدير التنفيذي مع مديري  .7

جازات والعطالت الرسمية) .اقصى كحد البالغ تلقي من يومين
 
 (ما عدا فى حالة ال

 تحتالفريق،  في عضو كل ومسئولية وتوقيتها الزمني العمل خطة بتحديد العمل فريق يقوم .8
   . القتصاديةاإلدارة  و القانونية دارةاإل ي ومدير  التنفيذي المدير ومتابعة إشراف

شهر إلى  3من )يتم فحص البالغ  .9
 
قصى وفقا  لطبيعة الحالة 5ا

 
 فريقاستالم  تاريخ من (شهور كحد ا

ن يتم بناء  على تقرير مقدم من فريق العمل وبموافقة : ملحوظة {  .له العمل
 
تجاوز المدة يجب ا

 } المدير التنفيذى ورئيس مجلس اإلدارة
عضاء اإلدارة القانونية و .11

 
   .المالحظات القتصادية لتلقي اإلدارةتعميم التقرير النهائي لكافة ا

خذ مالحظات التقني .11
 
ل تتجاوز ن بالجهاز في العتبار وذلك في فترة زمنية يإعداد التقرير النهائي بعد ا

سبوعين من
 
 .تعميمه تاريخ ا
  ؛تقديم التقرير للمدير التنفيذي .12

 
 من النهائية النسخة وإعداد العمل فريق ومناقشة يإلبداء الرا

سبوعين منالتقرير وذلك 
 
  .للمدير تقديمه تاريخ في فترة زمنية ل تتجاوز ا

وذلك   العمل وفريق التنفيذي المدير والعرض من قبل التقرير النهائي لرئيس مجلس اإلدارة رفع .13
 .لبالغشهور من تاريخ تقديم ا 6شهور إلى  4في فترة زمنية من 

ول إجتماع قادم اإلدارة مجلس على العرض .14
 
 .فى ا

        
و الفاكس يتبع التالي:  ثانيا   : في حالة تقديم البالغ عن طريق البريد اللك تروني ا 

 

  .الجهازستدعائه لمقر إل الشكوىبمقدم  تقوم سكرتيرة مك تب المدير التنفيذى باإلتصال -
 . ذكرها السابقتباع الخطوات إ -


