
سياسة املالحظات واملقترحات والثناء
إن دائــرة املحاكــم تــويل اهتمامــا جبميــع مالحظــات ومقترحــات أو الثنــاء الــيت يقدمهــا املتعاملــني وتعتربهــا فرصــة 
لتحســني جــودة خدماهتــا املقدمــة، واســتجابة لتطلعــات خمتلــف فئــات املتعاملــني وانســجاما مــع رؤيــة الدائــرة حنــو تقــدمي 
عدالــة رائــدة ملجتمــع ســعيد، حيــث هتــدف هــذه السياســة إىل توضيــح قنــوات تقــدمي املالحظــات واملقترحــات والثنــاء وآليــة 

التعامل معها، واملدة الزمنية املتوقعة لالنتهاء منها. 

املالحظــة (الشــكوى): هــي وســيلة لتحقيــق احتياجــات املتعاملــني ومســاع آرائهــم، حيــث يقــوم املتعامــل بالتعبــري عــن عــدم 
رضــاه عــن نتيجــة اخلدمــات، املنتجــات، العمليــات، اإلجــراءات، ســلوك املوظــف أو أســلوب تقــدمي اخلدمــة بالطريقــة املتوقعــة 

ســواء كان ذلك شــفويا أو كتابيا أو بإحدى طرق أو قنوات تقدمي الشــكوى.
املقترح: فكرة مبتكرة مقدمة من أحد املتعاملني هبدف تطوير اإلجراءات أو طريقة تقدميها.

الثنـاء: شكر أحد املتعاملني عن خدمة أو سلوك موظف بدائرة املحاكم. 

تعريفات عامة :

القنوات املتاحة لتقدمي الشكاوى واملقترحات والثناء :

 تحويلــة رقم 
����������
���

www.info@courts.rak.ae
البريــد اإللكتروني

الحضور الشــخصي

 بوابــة حكومــة رأس الخيمة
www.rak.ae (الشــكاوى االلكترونيــة)

الموقــع االلكترونــي لدائــرة المحاكم 
(التواصــل مــع المدير العام)

 أو الضغــط علــى (ايقونة الشــكاوى)
www.courts.rak.ae

خطوات وآلية التعامل مع الشكاوى
1- يقــوم املتعامــل بتقــدمي الشــكوى مــن خــالل القنــوات املذكــورة أعــاله مــع ضــرورة ذكــر البيانــات املطلوبــة وأرقــام التواصــل.

2- يتم تسجيل الشكوى يف النظام املخصص.
3- يتلقى املتعامل تأكيدًا باستالم الشكوى وشكره.

4- يقوم فريق خمتص ببحث الشكوى من خالل التواصل مع مقدم الشكوى واملوظف أو اإلدارة املشكو يف حقها إذا تطلب األمر.
5- يتم اختاذ اإلجراءات الالزمة حال ثبوت الشكوى وفق األنظمة والقوانني املعمول هبا يف الدائرة.

رضاه عن احلل يف حال مت التقدمي عن طريق موقع الدائرة االلكتروين.6- يتم اعتماد حل الشكوى وإبالغ املتعامل بذلك عن طريق االتصال اهلاتفي وإرسال رسالة نصية حتتوي على استبيان مستوى 
7- يتــم اختــاذ اإلجــراءات الالزمــة حبســب منهجيــة إدارة الشــكاوى املتبعــة يف دائــرة املحاكــم يف حــال عــدم الرضــا عــن احلــل.
8- يتــم إجــراء مراجعــة منتظمــة لكافــة الشــكاوى وحتليلهــا ودراســتها واختــاذ الــالزم ورفــع تقريــر هبــا إىل اإلدارة العليــا.

مالحظة: الشكاوى القضائية يتم التعامل معها عن طريق مكتب التفتيش القضائي وفق إجراءات حمددة.



املدة الزمنية املتوقعة لتصرف املالحظة (الشكوى)
التعامل مع 

العاجلــةالشكوى العاديــةالشــكاوى  املعقــدةالشــكاوى  القضائيــةالشــكاوى  الشــكاوى 

نفس التوقيتاستالم الشكوى
التصرف يف 

الشكوى
24 ساعة خالل

15 يوم عمل3 أيام عمل أيام العمل
عند ورود الرد من 
مكتب التفتيش 

القضائي

القنوات املتاحة للمقترحات: 
 نظــام المقترحــات االلكترونيــة الحضور الشــخصي

لحكومــة رأس الخيمــة ( االبتــكار)
www.rak.ae

الموقــع االلكترونــي لدائــرة المحاكم 
(التواصــل مــع المدير العام)

 أو الضغــط علــى (ايقونة الشــكاوى)
www.courts.rak.ae

خطوات وآلية التعامل مع املقترحات

الحضور الشــخصي

خطوات وآلية التعامل مع الثناء

القنوات املتاحة للثناء 
الموقــع االلكترونــي لدائــرة المحاكم 

www.courts.rak.ae

1- يقوم املتعامل بتقدمي الثناء من خالل القنوات املذكورة أعاله مع ضرورة ذكر البيانات املطلوبة وأرقام التواصل.
2- يتم تسجيل الثناء يف النظام املخصص.

3- يتلقى إبالغ املوظف وإدارته بالثناء.
4- يتم تكرمي املوظفني وفق اآللية املعتمدة للتكرمي بدائرة املحاكم.

5- يتم استالم الثناء يف نفس الوقت يف حني يتم إبالغ املعنني خالل 3 أيام عمل.

1- يقوم املتعامل بتقدمي املقترح من خالل القنوات املذكورة أعاله مع ضرورة ذكر البيانات املطلوبة وأرقام التواصل.
2- يتم تسجيل املقترح يف النظام املخصص.

3- يتلقى املتعامل تأكيد باستالم املقترح وشكره.
4- يتم التواصل هاتفيا مع املتعامل إذا تطلب األمر احلصول على تفاصيل إَضافية للمقترح.

5- يتم إحالة املقترح إىل اإلدارة املعنية لدارسة إمكانية تطبيقه.
6- يتم استالم املقترح يف نفس الوقت ويتم معاجلته وفق خطة العمل اليت حيددها الفريق املكلف.


