
 

 

 التعلاميت الإجرائية والتنظميية ملعاجلة تظلامت املنتفعني وطاليب الانتفاع

 من خدمات صندوق املعونة الوطنية

6883لس نة  63/ي( من قانون صندوق املعونة الوطنية رمق 8صادره مبوجب أ حاكم املادة )  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تعليمات ـــــــــــــــــــــ

 : جىظئت

 من  
ً
 لشوابضها  مبادا الحاهمُت الششُذة اهعالكا

ً
ضا  ملخعلباتها وحعٍض

ً
 ألسسها وجحلُلا

ً
وإسساءا

 لىضع إظاس مشجعي 
ً
املخمثلت في جحلُم إلاهصاف والشفافُت والجزاهت و العذالت واملساواة وسعُا

للصىذوق ٌسخخذمه في جحذًذ مىهجُت عمل مىظفُه مع حلىق املىاظىحن ،فان مجلس أداسة 

 الىظىُت ًصذس الخعلُماث الخالُت:صىذوق املعىهت 

 

  (:1املادة )

إلاجشابُت والخىظُمُت ملعالجت جظلماث املىخفعحن  حسمى هزه الخعلُماث )الخعلُماث . أ

عمل بها ابخذاء 2012 لسىت  سكم صىذوق املعىهت الىظىُت وظالبي الاهخفاع من خذماث ( َو

                   م. 2012/ 1/5من 

 دة في ملذمت هزه الخعلُماث جضء ال ًخجضأ منها.حعخبر الخىظئت الىاس   . ب

جىىن لليلماث والعباساث الخالُت حُثما وسدث في هزه الخعلُماث املعاوي أملبِىت إصاء  (:2ملادة )ا

ىت على غحر ن  ما لم ول منها                                                                                                             :جذٌ اللٍش

                                                                              : صىذوق املعىهت الىظىُت. الصىذوق      

                                                                          : سبِس مجلس إداسة الصىذوق. الشبِس     

      : مذًش عام الصىذوق. املذًش العام      



لم :     
َ
خظ

ُ
ول مىاظن أسدوي مىخفع أو ظالب لالهخفاع من أي خذمت من خذماث الصىذوق  امل

م وفلا لهزه الخعلُماث.
ُ
       ًخلذم بعلب جظل

 

 الخالُت: جحلُم ألاهذاف تهذف هزه الخعلُماث الى (:3املادة)   

ِس لجىت حسمى )لجىت جظلماث املىخفعحن وظالبي الاهخفاع( من ثالثت من ٌشيل الشب (:4املادة )   

حذد سبِسها بلشاس حشىُلها.  هباس مىظفي الصىذوق وممن ٌشهذ لهم بالخبرة والجزاهت ٍو

 .ضمان جحلُم العذالت والاسخلشاس الاكخصادي والاجخماعي للمىخفعحن وظالبي الاهخفاع

الفشصت للمىخفعحن وظالبي الاهخفاع للخظلم من اللشاساث الصادسة عن الصىـذوق والتي  إجاحت

 .جمس أي حم من حلىكهم املبِىت في هزه الخعلُماث

ض مبذأ الشفافُت والعذالت وإلاهصاف واملساءلت فُما ًخعلم بحلىق املىاظىحن في الخذماث  حعٍض

 .الصىذوق  التي ًلذمها

 .ما بحن الصىذوق وما بحن املىخفعحن وظالبي الاهخفاع إًجاد عالكاث جىاصل فعالت

الحذ من ألاخعاء والخجاوصاث املخعللت بحلىق املىاظىحن والتي جذخل ضمن واجباث الصىذوق 

ض الالتزام بضىابغ العمل والسلىن الىظُفي الششُذ والتزاماجه  .والعمل على حعٍض

ىشاس الخجاوصاث وألاخعاء والحذ من الترهل جعىٍش إلاجشاءاث املعمٌى بها في الصىذوق بما ًمىع ج

 .واوعذام املسؤولُت

 

اللجىت بالىظش في الخظلماث امللذمت من روي املصلحت املباششة من  جخخص (:5املادة )  

الشبِس فُما ًخص اللشاساث الصادسة عىه او املذًش العام فُما  املخظلمحن واملحالت إليها من كبل

من مىظفي الصىذوق واملخعللت في املىاضُع  و عن اي مىظفًخص اللشاساث الصادسة عىه ا

                                                            الخالُت:

اللشاساث النهابُت الصادسة عن الصىذوق واملخعللت بخخصُص وصشف وملذاس املعىهاث  أ.          

                                                                              املالُت املخىشسة والعاسبت والخأهُل الجسماوي.

اللشاساث النهابُت الصادسة عن الصىذوق واملخعللت بئًلاف او جخفُض او حعذًل ملذاس  ب.           

ظلمحن بيافت أشيالها.
ُ
                                                                          املعىهاث املالُت املخصصت للمخ



ظلمحن  ج           
ُ
.سفض او امخىاع الصىذوق عن اجخار أي من اللشاساث او إلاجشاءاث املخعللت باملخ

املباششة بهـزه اللشاساث ورلً في حاٌ وان على الصىذوق اجخار مثل هزه   من روي املصلحت

 اللشاساث وفلا للخعلُماث

                                                                                                   املعمٌى بها  واللىابح                      

 ألحيام حعلُماث املعىهاث             
ً
خظلم خالفا

ُ
د. أي من اللشاساث النهابُت ألاخشي الصادسة بحم امل

 ٌ                                                                                                       بها في الصىذوق.  املالُت املعمى

     

ال جخخص اللجىت في الىظش بأي جظلم وان مىضىعه مىظىسا أمام اللضاء او سبم وان  (:6املادة )

 كضاةي.  صذس به حىم 

أن ٌسدىذ على سبب أو أهثر من مخالفت ٌشترط في الخظلم الزي جىظش فُه اللجىت  (:7املادة )

 اللاهىن أو الىظـام او الخعلُماث أو اللىابح املعمٌى بها في الصىذوق.

حم لها  (:8املادة ) ًجىص للجىت عىذ الحاجت ظلب ملابلت املخظلم والاسخماع إلى إفادجه هما ٍو

 . على اي وثابم او بُاهاث جخعلم بمىضىع الخظلم      ظلب الشهىد والاظالع

ن والخبراء واللجان الفىُت املخخصت  (:9املادة )  من املسدشاٍس
ً
للجىت الاسخعاهت بمن جشاه مىاسبا

 واملىظفحن في الحاالث التي جخعلب رلً.

 ملخعلباث واحخُاجاث عملها. (:10املادة )
ً
 للجىت اعخماد الىمارج الخاصت بعملها وفلا

 (:11املادة )

خ جصذس اللجىت كشاساتها باإلجم أ.    من جاٍس
ً
ذ عن ثالثحن ًىمـا اع ورلً خالٌ مذة ال جٍض

عاث والخعلُماث  وسود   للدشَش
ً
خ محذدة وفلا الخظلم إليها إال في الحاالث التي وسد فيها هص بخىاٍس

 املعمٌى بها وجىىن كشاساتها ملضمت

ت املخخصت في الصىذوق وعلى جمُع   لجمُع الجهاث بما في        هزه رلً املشجعُاث إلاداٍس

خ جبلُغها بها.  املشجعُاث جىفُز الخىصُاث الصادسة عن اللجىت خالٌ أسبىعحن من جاٍس

إرا جضمىذ جىصُت اللجىت إلضام الصىذوق بئلغاء اللشاس املخظلم مىه فخعخبر جمُع إلاجشاءاث  ب.

خ صذوس جىصُت اللجىت. التي جمذ  بمىجب رلً اللشاس ملغاة من جاٍس



خ على اللجىت ان جلىم  ج.     بدبلُغ أظشاف الخظلم بمضمىن جىصُاتها خالٌ أسبىع من جاٍس

 اعخمادها مىكعه من سبِس وأعضاء اللجىت.

 

( من هزه الخعلُماث حسخلبل اللجىت الخظلماث 5على الشغم مما وسد في املادة ) (:12املادة ) 

ذ الالىترووي الخاص بها او عبر  الخظلماث املشسلت  املشسلت إليها مباششة من املخظلمحن او عبر البًر

 من الذوابش الشكابُت املخخلفت.

عذ سبِس اللجىت (:13املادة )  ش ٌُ  دوسٍا ول ثالثت شهىس ًشفعه إلى الشبِس مخضمىا ماًلي : جلٍش

عذد وهىع الخظلماث والخىصُاث املخعللت بها سىاء واهذ باإللغاء أو السحب او الخعذًل أو  أ.     

خضمن هزلً بشهامج عمل اللجىت  بعذم اللبٌى أو بعذم الاخخصاص وسصذ ما جم حفظه منها ٍو

                والاكتراحاث والخىصُاث الالصمت لخحسحن أدائها.

الخىصُاث العامت بشأن الخذابحر الىفُلت بخحلُم مبادا العذالت وإلاهصاف بشأن   ب.     

 الخظلماث املعشوضت على اللجىت.

بالىخابج التي جخىصل إليها اللجىت وسبل اسدثماسها في جعىٍش الخىصُاث املخعللت  ج.        

 إجشاءاث العمل املعمٌى بها في الصىذوق وبما ًمىع جىشاس الخجاوصاث وألاخعاء.

ت في الصىذوق واملعىُت باللشاس املخظلم مىه عن جىفُز   د.          حاالث امخىاع املشجعُاث إلاداٍس

 الخىصُاث الصادسة عن اللجىت.

 

 

 

 

 

 


