تعليمات النظر والفصل في االعتراضات والشكاوي لسنة 2102
المادة 0
تسمى هذه التعلٌمات ( تعلٌمات النظر والفصل فً االعتراضات والشكاوي لسنة  ) 2102وٌعمل بها من تارٌخ نشرها فً
الجرٌدة الرسمٌة .
المادة 2
إضافة إلى ما ورد فً قانون هٌئة تنظٌم النقل البري رقم ( )4لسنة  2100وقانون النقل العام للركاب المؤقت رقم ()33
لسنة ٌ 2101كون للكلمات والعبارات التالٌة حٌثما وردت فً هذه التعلٌمات المعانً المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرٌنة
على غٌر ذلك :
الهٌئة  :هٌئة تنظٌم النقل البري المنشأة بمقتضى أحكام قانون هٌئة تنظٌم النقل البري .
المجلس  :مجلس إدارة هٌئة تنظٌم النقل البري .
لجنة التحقٌق  :اللجنة المشكلة للنظر والفصل فً الشكوى المقدمة من المرخص له أو المستفٌد على المرخص له .
المعترض  :المرخص له بموجب قانون هٌئة تنظٌم النقل البري والتشرٌعات ذات العالقة على أي قرار صادر عن الهٌئة
.
المشتكً  :المستفٌد المتقدم بشكوى على المرخص له أو المرخص له المتقدم بشكوى على مرخص له آخر .
المستفٌد  :متلقً الخدمة من المرخص له
االعتراض  :االعتراض المقدم من المرخص له على أي قرار صادر عن الهٌئة .
الشكوى  :الشكوى المقدمة من المستفٌد على المرخص له أو المقدمة من المرخص له على مرخص له آخر .
المادة 3
أ .تشكل لجنة للتحقٌق بقرار من المدٌر العام برئاسة أحد كبار الموظفٌن وعضوٌة اثنٌن من موظفً الهٌئة وموظف رابع
ٌكون كاتبا للجنة وٌحق للمدٌر تعٌٌن بدٌل للعضو المجاز من أعضائها وٌتم إعادة تشكٌلها كلٌا أو جزئٌا كلما اقتضى األمر
ذلك .
بٌ .كون اجتماع اللجنة قانونٌا بحضور كامل األعضاء وإذا لم ٌتوفر هذا النصاب خالل ساعة من الوقت المحدد لبدء
االجتماع فٌؤجل االجتماع إلى موعد آخر وٌعقد خالل ٌومٌن من التارٌخ المحدد لالجتماع األول وٌعاد تبلٌغ األعضاء
الذٌن لم ٌحضروا وٌكون النصاب فً االجتماع الثانً قانونٌا بحضور اثنٌن من األعضاء .
المادة 4
أ .0 .تقدم الشكوى باسم المدٌر العام وفق النموذج المعتمد لهذه الغاٌة على أن ٌسجل الطلب فً الهٌئة وٌحمل رقما
متسلسال مضافا إلى السنة التً قدم بها الطلب .
ٌ .2قدم االعتراض باسم رئٌس المجلس وفق النموذج المعتمد لهذه الغاٌة على أن ٌسجل الطلب فً الهٌئة وٌحمل رقما
متسلسال مضافا إلى السنة التً قدم بها الطلب .
بٌ .حدد بطلب االعتراض أو الشكوى ما ٌلً :
 .0اسم المعترض أو المشتكً .
 .2المصلحة من هذا االعتراض أو الشكوى .
 .3موضوع الشكوى أو القرار المعترض علٌه .
جٌ .شترط فً طلب الشكوى أو االعتراض ما ٌلً :
 .0أن ٌقدم من شخص متضرر وله مصلحة فً االعتراض أو الشكوى .
 .2أن ٌقدم خالل (ٌ )05وما من تارٌخ وقوع السبب الموجب للشكوى أو صدور القرار الموجب لالعتراض .
 .3أن ٌكون واضحا ومعززا بكل األدلة والبٌانات المعززة للشكوى أو االعتراض .
 .4أن ٌحدد بوضوح الضرر الذي لحق به والجهة المتسببة فً هذا الضرر .
المادة 5
أ .تنظر لجنة التحقٌق فً الشكوى أو االعتراض المقدم إلٌها باستثناء المنازعات المتعلقة باالستحقاقات المالٌة .
ب .للجنة التحقٌق االستعانة بمن تراه مالئما لالستٌضاح عن أي أمر ٌتعلق بالشكوى أو االعتراض  ،كما ولها الحق فً
طلب أي من أطراف النزاع منفردٌن و/أو مجتمعٌن للحضور واالستٌضاح منهم إذا دعت الحاجة .

المادة 6
أ .تنسب لجنة التحقٌق للمجلس بتوصٌاتها فً االعتراض المقدم إلٌها خالل (ٌ )05وما من تارٌخ استالمها االعتراض .
ب .تفصل لجنة التحقٌق فً الشكوى المقدمة إلٌها خالل (ٌ )05وما من تارٌخ استالمها الشكوى .
جٌ .بلغ المشتكً بقرار لجنة التحقٌق بكتاب صادر عن المدٌر العام .
د .للجنة التحقٌق رد أي اعتراض أو شكوى شكال لعدم االختصاص أو لتقدٌمه بعد المدة القانونٌة أو لعدم استٌفائه للشروط
الشكلٌة التً حددتها التعلٌمات أو لتقدٌمه من غٌر ذي صفة أو من غٌر ذي مصلحة .
هـ .تكون قرارات لجنة التحقٌق باإلجماع أو باألغلبٌة ولٌس لكاتب اللجنة الحق فً التصوٌت .
المادة 7
تعرض على المجلس توصٌات لجنة التحقٌق باالعتراض وكذلك االعتراض على قرار لجنة التحقٌق بخصوص الشكوى
فً أول اجتماع للمجلس وٌصدر المجلس قراره بشأنها خالل ٌ 31وما من تارٌخ تقدٌم الشكوى أو االعتراض وال ٌجوز
االعتراض مرة أخرى على القرار .
المادة 8
ٌحظر على أي من أعضاء األجهزة المختصة بالتحقٌق فً الهٌئة وتحت طائلة المسؤولٌة القانونٌة إفشاء أي معلومات
متعلقة باالعتراض أو الشكوى المقدمة للهٌئة أو بالقرار المتخذ بها إال وفق أحكام التشرٌعات النافذة الهٌئة أو بحث
موضوع االعتراض أو الشكوى أثناء النظر فٌها إال وفق اإلجراءات المبٌنة فً هذه التعلٌمات .
المادة 9
تتولى السلطات المحلٌة أو الجهة المختصة وفق أحكام قانون هٌئة تنظٌم النقل البري وقانون النقل العام للركاب النظر
والفصل فً االعتراضات والشكاوي ضمن الصالحٌات المخولة لها بموجب القوانٌن المذكورة أعاله ووفقا ألحكام هذه
التعلٌمات .
مجلس إدارة هيئة النقل البري

