
 

 """"ما ينشر يف وسائل األعالم من تظلمات حبق املواطنني وشكاويهمما ينشر يف وسائل األعالم من تظلمات حبق املواطنني وشكاويهمما ينشر يف وسائل األعالم من تظلمات حبق املواطنني وشكاويهمما ينشر يف وسائل األعالم من تظلمات حبق املواطنني وشكاويهم""""    :بشأنبشأنبشأنبشأن

 

هـ،  ١٤٣٣-٠٥- ١٩بتاريخ  ٧٣٨بناًء على إحالة سعادة عميد تقنية المعلومات رقم 
  "وشكاويهم المواطنين بحق تظلمات من األعالم وسائل في ينشر مابشأن "

برقم  المجتمعوكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة سعادة إحالة  وبناًء على
معالي مدير  تعميماالشارة إلى هـ بشأن "١٤٣٣-٠٥- ١٨بتاريخ  ٥/١/١٤٦٢

 وسائل في ينشر ماهـ، بشأن: ١٤٣٣-٠٥- ١٥وتاريخ  ٣٨/٢/٣٦٧رقم  الجامعة
   ."وشكاويهم المواطنين بحق تظلمات من األعالم

- ٠٥-١٥وتاريخ  ٣٨/٢/٣٦٧معالي مدير الجامعة، رقم  بتعميموالمشفوعة 
  ونص التعميم كما يلي: ،هـ١٤٣٣

  

        تعميمتعميمتعميمتعميم

  

  المحترم      سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

  المحترم      والتطوير وخدمة المجتمعسعادة وكيل الجامعة للدراسات 

  المحترم          سعادة وكيل الجامعة للشؤون األكاديمية

  المحترم    سعادة المشرف العام على اإلدارة العامة للشؤون االدارية والمالية

  المحترم  سعادة المشرف العام على اإلدارة العامة للتبادل والتعاون المعرفي

  

  ه ،،، وبعد:السالم عليكم ورحمة هللا وبركات

برقية معالي وزير التعليم العالي الخطية العاجلة جداً برقم لجامعة ل تلقد ورد
، والتي تتضمن تلقي معاليه نسخة من األمر هـ  ٢٢/٠٤/١٤٣٣بتاريخ  ٤٥٣٤٠

هـ ، الموجه أصله لصاحب  ١٩/٠٤/١٤٣٣وتاريخ  ٢١٠١٣السامي الكريم رقم 



السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، متضمناً إطالع 
تضمنت أن كثيراً مما ينشر في وسائل معلومات  نالمقام الكريم على ما توفر م

تشير إلى قصور كبير في أداء بعض ويهم ااألعالم من تظلمات بحق المواطنين وشك
تلبية احتياجات المواطنين واإلجابة على  فيهات الحكومية وبالذات الخدمية منها الج

استفساراتهم وشكاويهم أو تقديم تفسير مقنع لقصور بعض تلك الخدمات. وذلك على 
الرغم من تأكيد المقام الكريم المستمر على العمل على رفع مستوى ما تقدمه 

وألهمية ذلك فقد تضمن األمر الكريم للمواطنين من خدمات. الجهات الحكومية 
التوجيه بالتأكيد على الجهات المختصة بالحرص على تطوير الخدمات التابعة لها 

  قصور. أيوتقديمها لكل محتاج من المواطنين وتالفى 

  ما يلزم بموجبه.وإكمال  باالطالعوقد وجه معالي وزير التعليم العالي 

ام أن يكون أميناً على المصلحة العامة في نطاق ولما كان األصل في الموظف الع
أن يبذل قصاري جهده لإلسهام في حسن أداء اختصاصه وأن يكون مسئوالً عن 

  يعمل به للخدمة التي أوكل أمرها بذلك المرفق.المرفق الذي 

  زام بما يلي:لذا، يتعين على جميع الجهات واإلدارات بالجامعة االلت

المتعاملين مع الجامعة دون جمهور وتلبية مصالح تنفيذ األوامر والتعليمات  - ١
كمؤسسة علمية ثقافية تعمل  تأخير أو تراخٍ وعلى النحو الذي يليق بمكانة الجامعة

  على هدى الشريعة اإلسالمية.

ءاته بهدف تحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدى مراجعة أساليب العمل وإجرا - ٢
تنفيذ خدمات المواطنين والعمل على معالجتها بما يضمن تالفي  فيإلى التراخي 

  القصور وسرعة تنفيذ تلك الخدمات.

حكم عدم الرد أن  فيوتظلمات المواطنين. ويعتبر على شكاوي رد السرعة  - ٣
  نها المماطلة والتسويف.يجيب الموظف إجابة الغرض م

المتعلقة بالوظيفة العامة وواجبات م إجراء البحوث والدراسات والمحاضرات دع - ٤
  الموظف العام واألعمال المحظورة عليه.

تخصيص وقت العمل ألداء واجبات الوظيفة حتى يتسنى إنجاز مصالح  - ٥ 
  المواطنين بالسرعة المنشودة.

آمل ضرورة التمشي بذلك والتقيد بموجبه وتوجيه منسوبيكم إلى ضرورة التقيد بذلك 
  بكل دقة حتى ال يتعرض من يخالف ذلك للمساءلة التأديبية.

  هذا الصدد. فيذ ذلك ورفع تقارير دورية إلينا وعلى إدارة المتابعة، متابعة مدى تنفي



  ،،، وهللا الموفق

  

  مدير اجلامعة

  د/ يوسف بن حممد اجلندان أ.

  

 ٤٥٣٤٠برقية معالي وزير التعليم العالي الخطية العاجلة جداً برقم  والمرفق به
  كما يلي: برقيةالونص  ، هـ  ٢٢/٠٤/١٤٣٣بتاريخ 

  

        جدًا)جدًا)جدًا)جدًا)عاجلة عاجلة عاجلة عاجلة     –برقية خطية برقية خطية برقية خطية برقية خطية ((((

  

  الموقر            معالي مدير جامعة الملك فيصل

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته:

هـ  ١٤٣٣-٠٤- ١٩وتاريخ  ٢١٠١٣رقم تلقينا نسخة من األمر السامي الكريم 
الموجه أصله لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس  المرفقة صورته)(

ً اطالع المقام الكريم على ما توفر من  مجلس الوزراء وزير الداخلية، متضمنا
 بحق تظلمات من الماألع وسائل في ينشر مما كثيراً  أن تضمنت معلومات

 الحكومية الجهات بعض أداء في كبير قصور إلى تشير وشكاويهم المواطنين
 استفساراتهم على واإلجابة المواطنين احتياجات تلبية في منها الخدمية وبالذات

 من الرغم على وذلك. الخدمات تلك بعض لقصور مقنع تفسير تقديم أو وشكاويهم
 الحكومية الجهات تقدمه ما مستوى رفع على العمل على المستمر الكريم المقام تأكيد

 على بالتأكيد التوجيه الكريم األمر تضمن فقد ذلك وألهمية. خدمات من للمواطنين
 محتاج لكل وتقديمها لها التابعة الخدمات تطوير على بالحرص المختصة الجهات

  .قصور أي وتالفى المواطنين من

  لذلك نأمل االطالع واكمال ما يلزم بموجبه.

  



  وتقبلوا أطيب حتياتي.

  وزير التعليم العايل

 د. خالد بن حممد العنقري

  

 هـ ١٤٣٣- ٠٤-١٩وتاريخ  ٢١٠١٣برقم ، رئيس مجلس الوزراء برقية والمرفق به
  كما يلي: البرقيةونص  ،

  

        ﴾﴾﴾﴾    برقيةبرقيةبرقيةبرقية﴿ ﴿ ﴿ ﴿ 

  المملكة العربية السعودية

  الديوان الملكي

)٠٦١(  

  األوامر السامية

  

  الوزراء وزير الداخليةصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس 

  التعليم العاليوزارة لنسخة 

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وبعد:

 األعالم وسائل في ينشر مما كثيراً  أن تضمنتما توفر من معلومات اطلعنا على 
 بعض أداء في كبير قصور إلى تشير وشكاويهم المواطنين بحق تظلمات من

 على واإلجابة المواطنين احتياجات تلبية في منها الخدمية وبالذات الحكومية الجهات
 على وذلك. الخدمات تلك بعض لقصور مقنع تفسير تقديم أو وشكاويهم استفساراتهم

 تقدمه ما مستوى رفع على العمل على المستمر الكريم المقام تأكيد من الرغم
 الكريم األمر تضمن فقد ذلك وألهمية. خدمات من للمواطنين الحكومية الجهات
 لها التابعة الخدمات تطوير على بالحرص المختصة الجهات على بالتأكيد التوجيه

  .. قصور أي وتالفى المواطنين من محتاج لكل وتقديمها



  فأكملوا ما يلزم بموجبه. ،،،

  عبد اهللا بن عبد العزيز آل سعود

  رئيس جملس الوزراء


