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١٦

  ىاهليئة القومية للتأمني االجتماع
  ٢٠٢٢ لسنة ٤رقم قرار 

 ٥/١٠/٢٠٢٢الصادر بتاريخ 
 رئيس جملس اإلدارة

حاكمات التأديبية الصادر   بعد االطالع على قانون إعادة تنظيم النيابة اإلدارية والم        
 ؛ ١٩٥٨لسنة  ١١٧رقم  بالقانون

 ؛ ١٩٦٣ لسنة ٦١وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 
 ؛ ١٩٦٧ لسنة ٤٢االختصاصات الصادر بالقانون رقم ى وعلى قانون التفويض ف

 ؛ ١٩٧٢ لسنة ٤٧وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 
رات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئـات العامـة والوحـدات    وعلى قانون اإلدا 

 ؛ ١٩٧٣ لسنة ٤٧رقم  التابعة لها الصادر بالقانون
  ٢٠١٦ لــسنة ٨١وعلــى قــانون الخدمــة المدنيــة الــصادر بالقــانون رقــم 

 ؛ والئحته التنفيذية
 ٢٠١٨ لـسنة    ١٠اإلعاقة الصادر بالقـانون رقـم       ى  وعلى قانون حقوق األشخاص ذو    

 ؛ ته التنفيذيةوالئح
 ٢٠١٩ لـسنة    ١٤٨ والمعاشات الصادر بالقانون رقـم       االجتماعيةوعلى قانون التأمينات    

 ؛ والئحته التنفيذية
 بشأن تشكيل مجلـس إدارة      ٢٠٢٠ لسنة   ٣٩٢وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      

 ؛ى الهيئة القومية للتأمين االجتماع
  ٢٠١٦ لـسنة    ١ة رقـم    للتنظـيم واإلدار  ى  الجهاز المركـز  ى  وعلى كتاب دور  
 ؛ تقديم الشكاوى بشأن ضوابط وتنظيم

الـصادرة بقـرار   ى  جتماعشرية بالهيئة القومية للتأمين اال    وعلى الئحة الموارد الب   
 ؛ ٢٠٢١ لسنة ٩رقم  رئيس الهيئة

) ٥(بجلـسته رقـم     ى  تأمين االجتمـاع  للوعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية       
   ؛٢٢/٩/٢٠٢٢خ يبتار المنعقدة
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١٧

 :رر ــــــــــق

  )املادة األوىل( 

من الئحة الموارد البشرية للموظفين بالهيئـة الـصادرة         ) ٨(يستبدل بنص المادة    
  ٢٠٢١ لـسنة    ٩رقـم   ى  إدارة الهيئة القومية للتـأمين االجتمـاع       بقرار رئيس مجلس  

 :ى النص اآلت
وظـف  التظلم أو اللجوء إلى القضاء يكون للم    ى   بحق الموظف ف   اإلخاللمع عدم   "

  بالهيئـة ى  أو الشخـص  ى  موضوع يتعلق بعمله أو وضعه الوظيف     ى  أى  حق الشكوى ف  
، ويقـوم    بمصالح الهيئـة   ضرارواإلالغير   أو إساءة استخدام أصول وأموال الهيئة من      

ـ   ا من السلطة األعلى مباشرةبدءى ا للتسلسل الوظيفبتقديم الشكوى وفقً   تليهـا  ى ثـم الت
ـ    ، على أن تقوم ا   حسب االختصاص    الـشكوى ى لسلطة األعلـى المباشـرة بالبـت ف

العرض واإلحالة  ى  فى  جهة االختصاص وفقا إلجراءات التسلسل الوظيف      أو إحالتها إلى  
 . واتخاذ اإلجراءات الالزمةى إلبداء الرأ

  تمـر بهـا شـكواه     ى  بكافة اإلجراءات الت  ى  جميع األحوال يتم إخطار الشاك    ى  وف
زالـت الـشكوى    وماى ة مراحل التسلسل الوظيفحال استنفاد كافى ، وف  كل مرحلة ى  ف

  ا مـن إجـراءات    التخاذ ما يـراه مناسـب      التقدم إلى رئيس الهيئة   ى  قائمة يكون للشاك  
 . "حيال الشكوى

  )املادة الثانية( 

  ،  مـن تـاريخ صـدوره      ا ويعمل به اعتبـار    بالوقائع المصرية ينشر هذا القرار    
 . هذا القرار وعلى اإلدارات المختصة تنفيذ

  رئيس مجلس إدارة
 الهيئة القومية للتأمين االجتماعي

 مجال عوض حممود/ لواء


